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FFO er en kraftfull organisasjon 
med til sammen 325.000 medlem-
mer. Knut Magne Ellingsen fra Oslo 
ble valgt som ny leder av organisa-
sjonen, og med seg i ledergruppa 
får han Ingjerd Haukeland fra Hor-
daland som første nestleder. Hen-
ning Bjurstrøm ble valgt til 2. nest-
leder.

Ellingsen er fra før leder av Hør-
selshemmedes Landsforbund som 
er den største medlemsorganisa-
sjonen i FFO. Haukeland kommer 
fra Afasiforbundet i Norge. Viktige 
temaer på kongressen var arbeid til 
funksjonshemmede, retten til reha-
bilitering og et mer tilgjengelig og 
universelt utformet Norge.

Bjurstrøm valgt som
nestleder i FFOTidligere mangeårig leder 

av Landsforeningen for 
trafikk skadde, Henning 
Bjurstrøm, er valgt som 
2. nestleder i FFO. FFO 
består i dag av 70 pasient- 
og bruker organisasjoner.

Under kongressen i FFO ble 
LTNs tidligere leder Henning 

Bjurstrøm valg inn i ledelsen.

Vintersportsuka blir som tidligere arrangert på Venabu fjellhotell, 
Ringebufjellet. Denne gang i uke 15, fra lørdag 10.–lørdag 17. april.

Vintersportsuka er en aktivitetsuke for funksjonshemmede av alle kategorier og i alle aldre. Hos oss er 
det total integrering, og vi har tilbud til de aller fleste. Målet vårt er å få alle ut i fjellet på en eller annen 
måte, enten det er på ski, i pulk, hundespann, skicart, beltevogn eller i solveggen. Kanefart og tur til fjell-
kapellet prøver vi også å få til i løpet av uka.

Er været i godlune blir det utelunsj i fjellheimen, med grilling og tilbehør.
Arrangementet har som motto: ALLE HjELpEr ALLE! De aller fleste kan bidra med noe.

Deltakerantallet er mellom 80 –100 og vi er 15–18 hjelpere som prøver å få hjulene til å gå rundt. 
Er det noen spørsmål om dette, ring meg, ikke Venabu.

Oslo Blindes Helsesportlag står som arrangør. 

Vi prøver å være mest mulig ute, og har forskjellige aktiviteter, alt etter deltakernes ønsker. 
Vi skal ha det moro og kanskje finne barnet i oss selv igjen og ikke være så høytidelige.
Om kveldene har vi det hyggelig med sosialt samvær, dans og litt underholdning. 
Takker for alle bidrag.

Påmeldingsfrist:  28. februar. Deltakeravgift: kr. 4.500.-– 
Enerom: kr. 900,–  i tillegg. Busstransport fra Oslo. Pris tur/retur Oslo/Venabu kr. 700,–
Vi er på nett! http://www.geocities.com/vintersportsuka
Der er det flere opplysninger og bilder fra tidligere år.

Kontakt Torun Skjolden på mobil 922 66966 med personsvar hvis det er noe mer du lurer på. 
Email: tanteskjolden@c2i.net

Hilsen alle oss i arrangementskomitéen

OBH – VINTERSPORTSUKA 2010 45 år!
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Tall fra Statens vegvesen viser 
at tallet på drepte og skadde gikk 
ned i fjor. Ikke siden 1955 har tal-
let på trafikkdrepte vært under 
220. Fremdeles er det langt igjen 
før vi har nådd null-visjonen, og vi 
må fortsette å kreve ytterligere in-
vesteringer i trafikksikkerhetstiltak. 
LTN vil være en pådriver i så måte, 
og vi ønsker større innstas når det 
gjelder bygging av midtrekkverk, 
utbed ring av vei og større fokus 
på ungdomsulykkene – for å nevne 
noe.

Vi skriver januar måned, og av-
gangselever i den videregåen-
de skolen forbereder russefeirin-
gen. jeg vil minne om vår årlige 
kampanje ”Ticket to ride” der vi i 
samarbeid med If Skadeforsikring 
sponser russebilene med sjåfører 
to kvelder i mai måned. Dette er 
et tilbud LTN og If Skadeforsikring 
har samarbeidet om i flere år, og 
stadig flere avgangselever ønsker 
å benytte ordningen. Gjennom 
”Ticket to ride” får vi satt fokus på 
trafikksikkerhet og skadefri russe-
feiring. Vi håper det også i år blir 

rift om sponsormidlene, og at av-
gangelevene tar kontakt med LTN 
sentralt, lokalt eller kontakter LTNs 
regionsekretærer.

LTN har levert et historisk søksmål 
mot staten. Vi mener staten for-
skjellsbehandler skadelidte som 
har vært utsatt for grov uaktsom-
het i trafikken. Mange trafikkofre 
får ikke det de har krav på fordi ska-
devolder ikke kan gjøre opp for seg. 
Staten erkjenner ansvar for dem 
som er skadet etter 2001, men for 
skadelidte som ble utsatt for grov 
uaktsomhet før 2001, føles dette 
svært urimelig. Vi mener staten må 
erkjenne ansvar fra 1994 med bak-
grunn i inngåelsen av EØS-avtalen. 
Vi håper saken kommer opp i rett-
systemet og at vi dermed får belyst 
problemstillingen grundig. Endrer 
ikke staten reglene så blir det be-
gått stor urett mot mange mennes-
ker. Det kan ikke LTN akseptere.

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Vi kjemper for rettferdighet

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Den 28. januar i fjor reiste seniorrådgiver Per Oretorp til Oslo Tingrett med et grup-
pesøksmål mot staten. LTN har fått nok av statens forskjellsbehandling av offer med 
uoppgjorte oppreisningskrav etter grov uaktsomhet i trafikken.

Staten har vedgått at norsk lov i pe-
rioden 1994 – frem til den nye lo-
ven trådde i kraft den 1. juli 2009, 
ikke har samsvart med Norges for-
pliktelser i henhold til EØS-avtalen. 
Flere LTN-medlemmer har ikke fått 
oppreisning fordi skadevolder ikke 
kan gjøre opp for seg. Den 3. febru-
ar i fjor trykket justis- og politide-
partementet en annonse i landets 
aviser der de ber aktuelle skadelidte 
melde seg. Staten vil imidlertid ikke 
bære ansvaret for dem som er ska-
det før 2001.

– Vi finner det fullstendig uri-
melig at uskyldige mennesker skal 

bære kostnadene for statens man-
gelfulle evne til å forstå de inter-
nasjonale avtalene som Norge har 
forpliktet seg til. LTN vil ikke sitte 
stille å se på denne forskjellsbe-
handlingen, sier en kamplysten se-
niorrådgiver per Oretorp.

Stor uenighet
Kunngjøringen som ble trykket i 
landets aviser var et resultat av en 
rådgivende uttalelse i EFTA-dom-
stolen i 2008. Den fastslår at den 
norske regelen, som unndrar opp-
reisningsansvar fra den obligatoris-
ke forsikringen, er i strid med EUs 

direktiver om motorvognforsikring. 
Den norske bilansvarsloven påleg-
ger ikke eier av motorvogn om å 
tegne forsikring for oppreisning, og 
forsikringsselskapene betaler der-
for heller ikke ut denne erstatnin-
gen.

– Før en ny lov ligger på bordet 
vil derfor staten dekke kravet for de 
som er skadet etter 2001, men det-
te er urimelig overfor en rekke av 
våre medlemmer som er blitt på-
ført skade tidligere. Vi mener sta-
ten må erkjenne ansvar fra 1994. 
Grunnen til at vi mener reglene må 
gjelde fra 1994 er dommen i Finan-
ger-saken og inngåelsen av EØS-
avtalen, forteller Oretorp.

Kommer ikke videre
per Oretorp mener staten, ved ikke 
å ta ansvar, lar mange skadelidte 
lide unødig.

– Fraskrivelsen av ansvar betyr 
at mange mennesker ikke kan leg-
ge saken bak seg, og dermed ikke 
kommer videre med livene sine. 
Hvor mange denne problemstillin-
gen er aktuell for, tør jeg ikke tippe 
på. Men, at det gjelder mange hun-
dre skadelidte rår det liten tvil om, 
forklarer han og legger til:

– Vi må jo kunne forvente det 
samme av staten som av oss en-
keltmennesker, nemlig at vi er 
inneforståtte med de juridiske av-
talene vi inngår. Gjennom ikke å er-
kjenne erstatningsansvar for dem 
som er drept eller skadet av grovt 
uaktsomme førere før år 2001, fra-
tar staten disse menneskene til å 
få satt en sluttstrek. Staten påfø-
rer disse menneskene ytterligere 
lidelse.

– Meld deg inn
LTN, med LTN-leder Svein Ove Lan-
geland og seniorrådgiver per Ore-
torp i spissen, oppfordrer alle aktu-

– Vi forventer at staten
opptrer rettferdig

Lisbeth Gregersen fikk overlevert gruppesøksmålet da seniorrådgi-
ver i LTN, Per Oretorp, kom til Oslo Tingrett. (Foto: Eli Tengelsen)



Liv Anita Bjerke har pårørende og 
LTN i ryggen. Det er hun svært glad 
for.

– jeg har familie som står på 
for meg, og jeg har landsforenin-
gen. Hvis jeg ikke hadde hatt denne 
støtten, så hadde jeg neppe maktet 
å stå løpet ut, innrømmer Liv Anita 
Bjerke som ble hardt skadet i sep-
tember 2000.

Liv Anita er en av mange som 
rammes av at staten kun har gått 

med på å dekke oppreisningskrav 
for grov uaktsomhet i trafikken – 
etter 2001. Dette gjelder saker der 
skadevolder ikke har penger til å 
gjøre opp for seg.

– jeg mener reglene må gjel-
de fra Norge inngikk EØS-avtalen 
i 1994 – ikke fra 2001 som staten 
av en annen grunn har satt som 
dato. jeg er neppe alene om å føle 
at dette er dypt urettferdig. Mange 
skadde makter ikke å sette i gang 
”papirmølla” igjen, og de taper er-
statning de har krav på. De fleste 
som har vært utsatt for en ulykke 
vil bli ferdig med saken og føler de 
ikke har krefter til nye runder med 
advokater og liknende. I den sam-
menheng er det prisverdig at LTN 
griper fatt i problemstillingen og 
kjører saken mot staten, sier Liv 
Anita.

Liv Anita Bjerke, som er med-
lem i LTN-Gjøvik og omegn, sier 
hun gjerne svarer på henvendelser 

hvis det er andre som har spørsmål 
i saken:

– Det er bare å ta kontakt med 
meg. Hvis jeg kan ufarliggjøre det 
vi står overfor, så stiller jeg meg til 
disposisjon. Det er ingen personer 
som må stå fram i media – eller må 
eksponere seg, for å bli tatt med i 
gruppesøksmålet. jeg føler det er 
viktig at så mange som mulig til-
kjennegir seg for LTN slik at vi kan 
sette fokus på hvor urimelig staten 
opptrer, sier hun.

Liv Anita har ikke 

fått oppreisning
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elle skadelidte om å melde seg inn 
i foreningen.

– Vi oppfordrer alle som har 
uoppgjorte oppreisningskarv, en-
ten det dreier seg om oppreisnings-
erstatning som er tilkjent av dom-
stol, eller at skadelidte på grunn 
av feilaktig lov aldri har fremmet 
krav om oppreisning, om å kontak-
te oss. Vi skal da vurdere hvorvidt 
den enkelte kan omfattes av grup-
pesøksmålet. Meld deg inn! lyder 
oppfordringen fra Oretorp.

prosessfullmektig i stevningen 
mot staten er advokat Tom Sørum 
ved Ness & Co Advokatfirma.

Liv Anita Bjerke fra Østre Toten ble påkjørt i et fotgjen-
gerfelt i Lena i september 2000. Hadde påkjørselen 
skjedd tre måneder senere, ville staten betalt for opp-
reisningen som skadevolder skulle ha betalt. Liv Anita 
venter ennå på oppgjøret fordi skadevolder ikke kan 
gjøre opp for seg.
– Det føles svært urimelig at ikke staten dekker det jeg 
har krav på, sier hun oppgitt.

– Det føles 
dypt urett-
ferdig at de 
som har blitt 
utsatt for grov 
uaktsomhet i 
trafikken, ikke 
behandles likt 
av staten, me-
ner Liv Anita 
Bjerke fra 
Østre Toten.  

– Meld deg inn i LTN. Vi skal vur-
dere hvorvidt den enkelte kan 
omfattes av gruppesøksmålet, 
oppfordrer seniorrådgiver Per 
Oretorp.

Jussprofessor 
Kjønstad følger 
spent med
– Jeg har kun registrert saken 
i media, og kjenner den bare 
derfra. Men, dette er utvilsomt 
en spennende sak som jeg vil 
følge videre. Min umiddelbare 
reaksjon da jeg så saken i me-
dia var at denne saken egner 
seg godt i rettssystemet. Dette 
er pionerarbeid! sier professor 
Asbjørn Kjønstad.

Asbjørn Kjønstad er jurist og 
professor ved Det juridiske fa-
kultetet ved Universitetet i Oslo. 
Hans forskningsområder er er-
statningsrett, helserett, sosial 
vernerett, trygderett og stats-
forvaltningsrett. Kjønstad er 
blant annet kjent som ”røykelo-
vens far”, har utgitt en rekke 
bøker og har ledet åtte offent-
lige utredninger.

 – I første omgang får vi se 
om den vinner fram og kom-
mer opp i rettssystemet, men 
min umiddelbare kommentar 
er at den egner seg godt.  jeg 
må legge til at jeg synes LTN 
ivaretar sine medlemmer på 
en god måte. Advokat Tom Sø-
rum har også tidligere kjørt sto-
re saker - også internasjonalt, 
fastslår jussprofessor Asbjørn 
Kjønstad.

– Vil du si det ligger et ekstra 
”trykk” bak et gruppesøksmål?

– ja, så absolutt. Det gir ek-
stra oppmerksomhet at mange 
står bak et søksmål. Det skal bli 
spennende å følge saken, av-
slutter han.



6 Tm • nr. 1– 2010

For vår forening har kanskje det vik-
tigste vært å fått gjennomslag for 
en lovendring som vi har arbeidet 
med siden 2005, vedrørende for-
sikringsplikt for oppreisningsbe-
løpene. Lovendringer som øker 
rettsikkerheten for borgerne er ge-
nerelt vanskelig og resurskreven-
de. Særlig for en liten forening som 
LTN har det vært en stor oppgave, 
og vi har lagt ned betydelige resur-
ser. Det er derfor gledelig å fast-
slå at 2009 ble det året da vi nådde 
frem i forhold til justisdepartemen-
tet. Lovendringen ble innført med 
virkning fra 1. juli 2009. I løpet av de 
25 år LTN har eksistert er dette den 
5. lovendringen vi står bak.

1. Yrkesskade
Her har ulykkesbegrepet vært den 
store utfordringen i de siste årene, 
og flere og flere skader er blitt ak-
septert. Selve ulykkesrmomentet 
har vært tolket vidt, og også kravet 
om såkalt "ytre begivenhet" har blitt 
behandlet raust.

Høyesterett behandlet for ek-
sempel en sak som er gjengitt i 
rettstidene 08 s. 1648, hvor en per-
son ble skadet ved at han løftet 50 
kg. Det var ikke noe spesielt utover 
dette løftet, men Høyesterett ak-
septerte dette som en yrkesskade. 
Høyeste rett sier at "skulderskaden 
var et typisk utslag av en risikofylt 
arbeidssituasjon under utførelse 
av arbeidsprosesser, og arbeidsgi-
ver er nærmest til å bære risikoen 
for slike skader".

I en annen dom gjengitt i rettsti-

dene 09 s. 920, hadde ikke arbeids-
giver utfylt skademeldingsskjema. 
Lagmannsretten la til grunn at ar-
beidstakeren hadde bevisbyrden 
for at det hadde inntruffet en ska-
de. Høyesterett var ikke enig i det-
te, og opphevet lagmannsrettens 
avgjørelse. Dette er en viktig dom, 
særlig for mindre bedrifter som 
kanskje ikke har gode rutiner for å 
fylle ut skjemaer og melde skader.

I desember 2009 fikk vi den 
såkalte "myggstikkdommen" fra 
Høyeste rett. Her var en lastebilsjå-
før blitt stukket aven mygg i Belgia, 
noe som medførte sykdom.

Høyesterett avviste her ansvar, 
da dette lå utenfor den "typiske 
risiko" ved å være lastebilsjåfør. 
Yrkes skadeforsikringen skal dekke 
tap knyttet til skade i en arbeids-
situasjon hvor risiko momentet 
er relatert til arbeidsoppgavene. 
Myggstikk blir man utsatt for uav-
hengig hvilket arbeid man utfører.

Høyesterett avviste også ansvar 
i en dom i desember 2009, hvor en 
musikklærer fikk en kneskade da 
hun skulle vise et dansetrinn for 
sine elever. Her var det ikke noen 
ytre begivenhet, og Høyesterett 
kom til at dette var et uhell som ikke 
kunne defineres som yrkesskade.

Begge disse dommene fra 
Høyeste rett synes ikke å endre 
praksisen fra tidligere da de er 
svært konkret begrunnet.

2. Bilansvar
Også her har vi hatt en del dom-
mer når det gjelder ansvarsspørs-

mål. For eksempel avsa Agder lag-
mannsretts dom i desember 2008, 
hvor en syklist kjørte ut av vegen for
å unngå kollisjon og vedkommende 
ble skadet. retten påla ansvar for 
bilen selv om det ikke hadde vært 
fysisk kontakt mellom sykkel og bil.

3. Årsakssammenheng
Dette er et tema som har vært oppe 
i rettspraksis i mange år. Trenden er 
at de rettslige prosessene er ned-
adgående. Det er usikkert om dette 
skyldes større fleksibilitet fra par-
tene til å inngå forlik, eller om de 
skadelidte er mer forsiktig med å 
benytte domstolene til å prøve sa-
kene.

Eidsivating lagmannsrett avsa 
dom i desember 2008, hvor en bil-
fører hadde stanset foran en smal 
bru i påvente av at motgående bil 
skulle passere. Denne bilen kjør-
te inn i den stansede bilen forfra. 
retten la til grunn at det sjeldent 
kan oppstå varige hode- og nakke-
plager etter frontkollisjon med en 
hastighetsendring under 30 km/t. 
Skade lidte fikk ikke medhold.

Borgarting lagmannsrett avsa 
dom i januar 2009. En 23 år gam-
mel kvinne kolliderte i en hastighet 
på ca 70 km/t. påkjørende bil kjørte 
inn i siden på den motgående bil. 
Begge bilene ble kondemnert. ret-
ten kom til at kravet om såkalt "bro-
symptomer" ikke var oppfylt. ret-
ten viste til at skadelidte i løpet av 
7 måneder ikke konsulterte lege for 
plagene.

Borgarting lagmannsrett avsa 

Erstatningsåret 
2009 
– en oppsummering

Et nytt erstatningsår er tilbakelagt og det er tid for oppsummering. Også i året som 
har gått har det vært en positiv utvikling i forskjellige problemstillinger, hvor dom-
stolene har bidratt med en del avklaringer. Det er avgjørelser i Høyesterett som dan-
ner grunnlaget for rettsoppfatningen, og de fleste sakene som har blitt sluppet inn 
har vært innen yrkesskade område. Trenden fra 2008 om at man har et romslig syn 
på hva som skal til for at en yrkesskade blir akseptert, har fortsatt også i 2009.

Fra retten

Av: Per Oretorp, 
seniorrådgiver LTN
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også dom i mars 2009, og retten 
fastslo at påkjørsel bakfra med en 
hastighetsendring mellom 13,8–
19,3 km/t var tilstrekkelig til å gi va-
rige skader. Skadelidte nådde like-
vel ikke frem under henvisning til 
andre plager som ikke var skade-
relatert.

I august 2008 avsa Borgarting 
lagmannsrett en dom hvor skade-
lidte i en hastighet av 80 km/t kol-
liderte med en elg. Forsikringssel-
skapets rådgivende ingeniørfirma, 
rekon, konkluderte med en has-
tighetsendring på 3,3–10,8 km/t. 
retten mente rekons beregninger 
bygget på vesentlige usikkerheter, 
og skadelidte ble gitt medhold.

Borgarting lagmannsrett avsa 
også en viktig dom i april 2009. 
Skadelidtes bil sto stille da den ble 
påkjørt bakfra. Det ble ikke funnet 
noen objektive funn ved røntgen 
etc. Det var beskjedne skader på 
bilene og retten la til grunn at det 
hadde vært beskjedne krefter. ret-
ten poengterer at "det ikke kan opp-
stilles noen fast nedre grense for 
hvor lav bilens hastighetsendring 
kan være før en kan se bort fra at 
ulykken hadde skadeevne." Videre 
fastslår retten at beregningene av 
hastighetsendringen er beheftet 
med usikkerhet. De forsøk på re-
kapitulering av ulykken som var 
gjort i anledning saken kunne ikke 
uten videre overføres til den virke-
lige verden. Lagmannsretten leg-
ger vekt på at det er et helt entydig 
sammenfall i tid mellom ulykken 
og skadelidtes symptomer. Konklu-
sjonen ble derfor at det var årsaks-
sammenheng.

Dommene anskueliggjør at man 
skal være forsiktig med å legge til 
grunn de sakkyndige uttaleser i 
slike saker og at man heller ikke 
bør akseptere noen bestemt nedre 
grense for hastighetsendring.

4. Vurdering av inntektstap
Tema om hvilken inntekt skadelidte 
ville hatt uten skaden er en gjengan-
ger. Også i 2009 har dette blitt be-
handlet i domstolene. For eksempel 
avsa Borgarting lagmannsrett dom 
i august 2009, hvor skadelidte ikke 
hadde hatt skattbare inntekter siden 
1988, men kun arbeidet i konas en-
keltmannsforetak. retten la likevel 
til grunn en årlig inntekt uten ska-
den på kr 450 000,–.

I juni 2009 avsa Borgarting lag-
mannsrett en dom hvor en konsert-
pianist ble skadet under en opera-
sjon på sykehus. retten la til grunn 
en inntekt uten skaden i 2002 på 
kr 380 000 stigende til kr 625 000 i 
08/09. Skadelidte ble tilkjent en til-
leggeerstatning på kr l 600 000.

I mars 2009 avsa Borgarting 
lagmannsrett en dom hvor en 19 
år gammel jente ble skadet da hun 
hoppet ut av et vindu på psykria-
tisk klinikk. retten la til grunn en 
inntekt uten skaden på kr 400 000, 
uten at hun hadde hatt inntektshis-
torikk. Hun ble tilkjent en tilleggs-
erstatning på kr 5 700 000. Dommen 
er på mange måter skremmende i 
forhold til at et offentlig organ som 
Norsk pasientskadeerstatning skal 
behandle disse sakene på vegne 
av staten på en objektiv måte. Vår 
forening har med utgangspunktet 
i denne saken "kritisert" Helse- og 
Sosialdepartementet for at de har 
gitt NpE for lite midler, slik at de 
ikke har resurser til å behandle sa-
kene på en seriøs måte. Dette har vi 
tatt opp i høring i Stortinget.

Oslo tingrett avsa dom i 2008 
hvor en valutamegler ble skadet i 
en motorsykkelulykke. Han ble til-
kjent kr 15 millioner. Saken ble an-
ket til Borgarting lagmannsrett og 
forlikt i desember 2008 med et noe 
høyere beløp.

Begge disse dommene viser at 
forsikringsselskap og NpE legger 
til grunn en for lav inntektsstipule-
ring uten skaden når de fremmer 
tilbud.

5. Ekstrautgifter
I 2009 fikk vi en dom i den såkalte 
Løff-saken i Høyesterett. Dette var 
en pasientskadesak, hvor skade-
lidte var påført hodeskade og ble 
rullestolavhengig. Høyesterett opp-
rettholdt her pasientskadenemndas 
vedtak om utgiftnivå kr 70 000 pr år, 
og ga ikke noen tilleggserstatning. 
Dommen skiller seg klart ut fra lig-
nende saker som har vært oppe i 
Høyesterett de siste årene, og vi var 
bekymret for hvilke betydning den-
ne dommen skulle få.

Det var derfor betryggende å 
fastslå at Eidsivating lagmannsrett 
i mai 2009 mer eller mindre så bort 
i fra denne dommen. Her var det en 
49 år gammel mann som ble ska-

det i en trafikkulykke, og ble lam fra 
livet og ned. retten tok avstand fra
Gjensidiges synspunkt om at man 
gjennom Løff-saken hadde fatt en 
ny "rettstilstand" og at man an-
givelig kunne se bort i fra den så-
kalte Bråtane-saken. Skadelidte ble 
tilkjent en tilleggserstatning på kr 
3 045 000 i forhold til hva Gjenidige 
hadde tilbudt.

Det samme gjentok seg i Eid-
sivating lagmannsrett i juni 2009. 
Skadelidte ble skadet åtte år gam-
mel, og ble påført en hjerneska-
de og ble rullestolavhengig. Hel-
ler ikke her nådde Gjensidige frem 
med at Løff hadde laget en ny rett-
stilstand. De årlige utgiftene til om-
sorg og pleie ble satt til kr 170 000,–. 
Skadelidte ble tilkjent en tilleggser-
statning på kr 5 500 000. retten tok 
også hensyn til at skadelidte hadde 
behov for jevnlig opphold på reha-
biliterings-institusjoner som for ek-
sempel Cato Senteret.

Begge disse dommene anskue-
liggjør at også i 2009 opplevde LTN 
at det først og fremst er Gjensidige 
som er tilbakeholdne med å løse 
sakene på et nivå som er aksepta-
belt. Domstolene fastslår igjen at 
Gjensidiges tilbudsnivå ligger for 
lavt, og skiller seg her dessverre 
negativt ut i forhold til de andre sel-
skapene i 2009.

6. Boligutgifter
I september 2009 avsa Borgar-
ting lagmannsrett en dom hvor 
skadelidte ble tilkjent kr 1 500 000 
hvor gammel bolig ble solgt for kr 
3 100 000 og ny bolig kostet ca kr 
5 740 000.

I mars 2009 avsa Borgarting 
lagmannsrett en dom hvor boligtil-
pasning ble gitt med kr 1 200 000, 
blant annet på grunn av mer areal 
på grunn av rullestolbruk.

I september 2009 avsa Eidsi-
vating lagmannrett en dom hvor 
foreldrene ble tilkjent kr 500 000 
til egen bolig, og skadelidte ble til-
kjent kr 1 000 000 for fremtidige 
boligkostnader. I tillegg ble han til-
kjent kr 325 000 i fremtidig ekstra 
vedlikeholdskostnader.

Det siste er en viktig presisering, 
da det ikke er ofte vi ser denne ty-
pen kompensasjon. Dette er et felt 
som vi sannsynligvis vil se en ut-
vikling fremover i tråd med økning 
av tomte- og boligpriser.
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7. Avkortning
Hvis skadelidte har opptrådt uakt-
somt er det anledning til å redu-
sere erstatningen i henhold til en 
egen bestemmelse i bilansvarslo-
ven. Dette har vært et rettsområde 
under utvikling, og vi har i mange 
år hatt en strengere norm i Norge 
enn for eksempel i Sverige. I de se-
neste årene, siden vi fikk Finanger-
saken i 2005, har vi imidlertid hatt 
en utvikling hvor vi nærmer oss det 
svenske nivået. I 2009 fikk vi et par 
dommer fra Høyesterett som an-
går dette spørsmålet. Blant annet 
behandlet Høyesterett den såkalte 
Europris-saken, hvor skadelidte ble 
skadet i en trafikkulykke under flukt 
fra politiet etter et ran av forretning 
og en bil. Kravet om erstatning ble 
her avslått, da skadelidtes oppfør-
sel var av en slik karakter at det ikke 
var naturlig å gi erstatning.

Borgarting lagmannsrett be-
handlet i 2009 den såkalte spille-
automat-saken hvor en passasjer 
ble skadet under flukt fra politiet 
etter ran av spille automater. Ska-
delidte ble her tilkjent 50 % erstat-
ning, ca kr 4 000 000. Bakgrunnen 
for forskjellen mellom disse sakene 
er at den sistnevnte skadelidte var 
passasjer, og er derfor beskyttet av 
EØS direktiv, som i praksis tilsier 
at passasjeren ikke kan "straffes" 
med høyere avkortning enn 50 %. 
Dette ble fastslått i 2008 i den så-
kalte Otterstad-saken, og bygger 
også på prinsippene fra Finanger-
saken. Dette er et område Lands-
foreningen for Trafikkskadde har 
arbeidet mye med de siste årene, 
og vi ser nå en positiv utvikling fra 
skadelidtes side. Erstatning skal 
ikke være straff, og særlig passa-
sjeren er beskyttet da det er sjå-
føren som er hovedårsaken til at 

ulykken skjer. Det blir spennende å 
se i hvilken grad disse avgjørelse-
ne påvirker avkortningsproblema-
tikken generelt. LTN mener at man 
nå vanskelig kan snakke om avkort-
ning ved manglende bruk av bilbel-
te hos passasjeren. Det har vært 
praksis hos forsikringsselskapene 
å redusere erstatningen med 25 % 
ved manglende bilbeltebruk, noe 
som i mange tilfeller kan resultere i 
en reduksjon av erstatningen på kr 
1–1 500 000.

8. Oppreisning
Hvor skadevolder/sjåfør har opp-
trådt grovt uaktsomt, er det en egen 
bestemmelse som gir grunnlag for 
å fremme et eget erstatningskrav 
for oppreisning – såkalt tort og svie
erstatning. Dette har i Norge vært 
et personlig krav i den forstand at 
det ikke er omfattet av noen forsik-
ringsdekning. Man kan heller ikke 
få dekket oppreisningskravet hos 
Voldsoffererstatningskontoret da 
det er gjort unntak for skader et-
ter bilulykker. Skadelidte har der-
for vært prisgitt at sjåføren har hatt 
økonomi til å kunne gjøre opp for 
seg. Dette har vært problematisk, 
også fordi sjåføren kan være en be-
kjent, familie, nabo, som også gjør 
det vanskelig å kreve inn pengene. I 
september 2005 tilskrev LTN justis-
departementet, hvor vi ba om end-
ring av denne regelen da den etter 
vår oppfatning var i strid med direk-
tivet fra EØS, hvor man setter krav 
om forsikringsdekning for alle per-
sonskader etter en trafikkulykke. Vi 
mente at staten burde endret lov-
bestemmelsen i 1994, da vi inngikk 
EØS avtalen. Vi tok så ut stevning 
mot staten, og fikk medhold i EFTA 
domstolen sommeren 2008. Dette 
ble gjort på vegne av et medlem 
som mistet mann og to barn, hvor 
føreren var påvirket av rus. Hun ble 
tilkjent kr 400 000 i tingretten, men 
sjåføren hadde ikke penger å betale
med. Etter at vi fikk medhold i EFTA  
domstolen, erkjente staten ansvar 
og betalte ut summen. Denne lov-
bestemmelsen ble så endret med 
virkning fra l. juli 2009. Dette inne-
bærer at alle som blir skadet av sjå-
før som opptrer grovt uaktsomt, for 
eksempel i ruspåvirket tilstand, et-
ter 1. juli 2009, vil kunne fremme 
sitt oppreisningskrav direkte mot 
bilens forsikringsselskap. Forelø-

pig er det meldt inn ca 400 saker i 
justisdepartementet for perioden 
1. januar 2001–1. juli 2009. Staten 
har imidlertid ikke erkjent ansvar 
for saker i perioden 1994–2001. LTN 
har derfor fremmet et gruppesøks-
mål mot staten, som ble levert inn 
til Oslo tingrett 28. desember 2009. 
Vi oppfordrer derfor alle våre med-
lemmer til å melde inn eventuelle 
oppreisningskrav i denne perioden, 
slik at de kan delta i gruppesøksmå-
let. Vi vil holde dere løpende orien-
tert om sakens utvikling.

I tillegg til at LTN har vært akti-
ve i mange av de prinsipielle sake-
ne som har vært reist i domstole-
ne, har vi også gjennomført en del 
kurs innen erstatningsrett både for 
advokater, forsikringsansatte, kom-
muner etc. Vi har også hatt møter 
med departementer, blant annet 
med justisdepartementet i forbin-
delse med oppreisningsproblema-
tikken og tatt opp problemene med 
barneerstatningssystemet som er 
svært urimelig. justisdepartemen-
tet har satt ned et offentlig utvalg 
som skal være ferdig i 2011, hvor 
vi håper at vårt forslag om endring 
av barneerstatningen får gjennom-
slag. 2009 har vært et spennen-
de erstatningsår selv om antallet 
rettsavgjørelser har gått ned, noe 
som kan tyde på at forsikringssel-
skapene etter hvert har akseptert 
et høyere erstatningsnivå. Unnta-
ket synes dog å være Gjensidige 
som vi fremdeles opplever utmer-
ker seg negativt i forhold til andre 
selskaper. Vi har hatt flere møter 
med Gjensidiges ledelse i årene 
som har gått, og vi håper selvføl-
gelig å kunne fortsette konstrukti-
ve samtaler med selskapet i 2010. I 
tillegg til at 2009 har vært et viktig 
år i rettsutviklingen når det gjelder 
avkortningsspørsmålet er det mest 
gledelige at vi har fått gjennomslag 
for vårt krav om lovendring i opp-
reisnings sakene.

jeg vil benytte anledningen til å 
takke for alle innspill både fra dere 
medlemmer og advokater. For at vi 
skal kunne påvirke rettsutviklingen 
er vi helt avhengig av prinsipielle 
saker, og vilje til å prøve disse retts-
lig. I håp om at også 2010 blir et år 
med fokus på skadelidtes rettssik-
kerhet ser vi frem til et godt samar-
beid og ønsker et riktig Godt Nytt 
År.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Extra-tildelingen fant sted den 24. 
november, og Stiftelsen Helse og 
rehabilitering hadde i 2009 mot-
tatt 1717 søknader fra 164 organisa-
sjoner. Marit Andresen opplyser 
at 95 organisasjoner fikk penger i 
2009 og av disse fikk 52 organisa-
sjoner mer enn èn million kroner. 
prosjektene var også fordelt på alle 
landes fylker.

– Når det gjelder søknader som 
omhandlet forskning, så fikk vi 
støtte til fem. Disse er: Interven-
sjonsstudie hjerneskade (Haukland 
universitetssyke hus), ATLET-studi-
en (rehabiliteringssenteret Nord-
Norges Kurbad), Bilkjøring etter 
hjerneskade (Sunn aas sykehus), 
Hodeskader hos barn – datasimu-
lering (rettsmedisinsk insti tutt, 

rikshospitalet), og pårørende etter 
hodeskade (Universitetssykehuset 
Nord-Norge), forteller LTNs gene-
ralsekretær.

Forebyggende tiltak
Ett prosjekt som fikk midler til tilfor-
ebygging har vært omtalt i Trafikk-
skaddes magasin tidligere. ”Fore-
byggende tiltak mot ruskjøring” 
(Sissel Tønneberg) skulle derfor 
være kjent for magasinets lesere. 

– Når det gjelder kategorien re-
habilitering, så fikk vi støtte til fire 
prosjekter. Kor-Sprøtt (LTN-Sør-
Trøndelag fylkeslag), Lykkens an-
sikt (Corax Film), redusert bevisst-
het etter hjerneskade (Sunnaas 
sykehus) og Hjelpemidler ved kog-
nitiv svikt (KreSS Sunnaas syke-

hus) ble alle tilkjent pengestøtte, 
forteller Andresen.

Nye muligheter
”Extra-tildelingen” fører til at LTN 
kan videreføre og dra i gang nye 
prosjekter. 

– LTN er meget fornøyd med til-
delingen for 2009, men vi skulle jo 
ønske at vi hadde fått igjennom alle 
de 26 prosjektene vi søkte på. Hel-
se og rehabilitering hadde mottatt 
søknader for 793 millioner kroner, 
men hadde totalt 230 millioner til 
fordeling. Vi får arbeide videre med 
de prosjektene vi ikke fikk igjen-
nom og komme med sterkere søk-
nader i år, avslutter hun.

– ”Extra-midlene” gir oss anledning til å videreføre og også starte nye prosjekter. Pengene som Stiftel-
sen Helse og Rehabilitering deler ut, er kjærkomne kroner, fastslår generalsekretær Marit Andresen.

LTN fikk støtte
til 10 prosjekter
Generalsekretær i LTN, Marit Andresen, er svært fornøyd etter at Stiftelsen 
Helse og Rehabilitering har delt ut ”Ekstra-midler” for 2009.
– LTN fikk 4,2 millioner kroner som skal fordeles på 10 prosjekter. Vi er kjempe-
fornøyd, sier hun smilende.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Nå er det mulig å sikre seg
Bulgaria-leilighetene

Mange LTN-medlemmer har hatt 
gleden av å feriere i LTNs leielighe-
ter i Bulgaria etter at de stod ferdige 
i 2007. Leilighetene ligger på Sunny 
Beach og foreningen har fått meget 
gode tilbakemeldinger fra medlem-
mer som har leid leilighetene. Nå 
åpner LTN, med generalsekretæren 
i spissen, for 2010-sesongen.

– Vi har allerede fått en god del 
bestillinger. jeg vil bare oppfordre 
medlemmene våre om å være så 
tidlig ute som mulig hvis de skal få 
de ferieukene som de ønsker, for-
klarer Marit Andresen.

Var begeistret
LTN-ungdommen arrangerte i fjor 
sommer en tur til leilighetskom-
plekset på Sunny Beach. Lørdag 
den 18. juli ankom 16 deltakere, og 
de hadde noen flotte og opplevel-

sesrike dager sammen. Også lokale 
LTN-lag har reist, og tilbakemelin-
gene har vært svært gode.

Leilighetene er godt tilrettelagt 
for funksjonshemmede, og det fin-
nes alle typer fasiliteter i nærheten. 
LTN-ungdommen var under sin tur 
blant annet på utflukt til Nesse-
bar, som er en liten øy i utkanten 
av Sunny Beach. Den er knyttet til 
Sunny Beach med en molo, og på 
øya er det salgsboder og et yrende 
folkeliv om sommeren.

– Vi ønsker å komme tilbake 
igjen, sa LTN-ungdommen etter tu-
ren i fjor.

Lett adkomst
Leilighetskomplekset ”panorama 
Dreams” på Sunny Beach ligger en 
halv times kjøretur fra nærmeste 
flyplass som er Burgas. Samtlige 

LTNs leiligheter i 
Bulgaria har vært en 
suksess. Fra juni måned 
vil det være mulig 
for LTNs medlemmer 
å leie foreningens 
ferieleiligheter. Nå 
tar sekretariatet imot 
bestillinger. 
– Det lønner seg å være 
raskt ute. Bestillingene 
har allerede begynt å 
komme inn, forteller 
generalsekretær Marit 
Andresen. 

De flotte leilighetene ligger i leilighetskomplekset ”Panorama Dreams” på Sunny Beach i Bulgaria. 
Leilig hetskomplekset er et vakkert belyst om kvelden… 



tur-operatører, også Norwegian, 
flyr hele turistsesongen som reg-
nes fra april til september.

LTN leier ut seks leiligheter i 
ulike prisklasser. Den minste er 
en ”studio-leilighet” med plass til 
to personer. prisen er 500 kroner 
per uke. LTN har også tre leilighe-
ter med ett soverom. Disse koster 
1000 kroner per uke. De to største, 
med to soverom, koster 1500 kro-
ner i uka for inneværende sesong.

Reiser som turist
Når du leier leilighet, er det verdt å 
merke seg at du ikke reiser i LTNs 
regi. Du reiser som turist.

– Medlemmer som ønsker å be-
nytte ferietilbudet må selv ordne 
flyreise og transport. Også reise-

forsikring er man selv ansvarlig for 
å ha ordnet. Dette er viktig å mer-
ke seg, for LTN har ikke noe ansvar. 
Medlemmene våre reiser som pri-
vatperson, presiserer generalse-
kretæren og legger til at folk som 
er interesserte også kan ringe inn 
til LTN for nærmere informasjon.

Ønsker du å leie en av LTNs leilig-
heter, kan du bestille leilighet skrift-
lig til:

Landsforeningen 
for trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen,
0401 Oslo

eller på mail: sekretar@ltn.no
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16 deltakere var med på LTNs ungdomstur i juli fjor. De hadde et 
flott opphold og mange ønsker seg tilbake igjen.

Leilighetene er lyse og trivelige og godt tilrettelagt for medlemmer 
med funksjonshemming.

Brukerkontor på Lillehammer
ønsker flere frivillige

Brukerkontoret ved Sykehuset Innlandet på Lillehammer har vært godt besøkt siden 
åpningen i mai 2009. LTN har noen ivrige sjeler som stiller opp hver mandag fra klok-
ken 13.00–16.00 (like uker) og fra 17.00–20.00 (ulike uker).

Alle er velkommen til å stikke innom kontoret for en kaffekopp og hyggelig prat. LTN 
ønsker også flere likemenn til de faste vaktene.

Nærmere informasjon får du hos regionsekretær Øst, Karin Bjørnødegaard. 
Tlf: 482 47 402 • E-post: regionost@ltn.no
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Smykke-auksjon til inntekt for LTN

– Mange har ventet på ra-
cingspillet ”Foraza Motor-
sport 3”, og det var svært 
hyggelig at lanseringen 
av dette også resulterte i 
en smykkeauksjon på auk-
sjonstedet galemathias.no 
til inntekt for LTN. 
Smykkemerket Melo Melo 
hadde laget noen flotte 
smykker i forbindelse med 
lanseringen og interesser-
te kunne legge inn bud på 
disse, sier konsulent Frank 
Gjelsøy i LTN. 

Det norske smykkemerket Melo 
Melo laget smykker i begrenset 
opplag, og smykkene var inspi-
rert av Xbox 360-bilspillet «Forza 
Motor sport 3». Spillentusiaster har 
ventet i mange år på det nye spil-
let, og konsulent Gjelsøy forteller at 
spenningen har vært stor blant de 
ivrigste.

– Vi fikk en henvendelse i fjor 
høst i forbindelse med lanserin-
gen av bilspillet, og vi er naturligvis 
svært takknemlige for at vi fikk inn-
tektene av smykkeauksjonen som 
lå på nettet. Mange spillinteresser-
te har ventet på ”Forza Motorsport 
3”, så dette er populære saker. Vi 
fikk inn noen tusen på auksjonen, 
forteller Gjelsøy. 

Slo seg sammen
I forbindelse med lanseringen av 
racingspillet, slo Microsoft seg 
sammen med mennene bak det 
norske smykkemerket Melo Melo. I 
en artikkel i Kreativt Forum sier Erik 
Kleven, som er Marketing Manager 
i Microsoft EDD, dette:

– Hensikten med samarbeidet 
er å skape noe helt utenom det 
vanlige for å sette fokus på spil-
lutvikling som et håndverk. Melo 

Melo er et smykkemerke hvor 
skreddersøm og stilrenhet dyrkes 
hundre prosent. Det Melo Melo 
står for er helt i tråd med «Forza 
Motorsport 3», hvor du blant an-
net kan skreddersy hver enkel bil til 
din egen personlighet. Det er lagt 
ned ekstremt mye tid for å ferdig-
gjøre dette som blir den mest rea-
listiske racingsimulatoren tilgjen-
gelig på konsoll. Samarbeidet med 
Melo Melo betyr at det beste fra 
spillutviklingshåndverket – møter 
det ypperste fra gullsmedkunst. 

Unike smykker
Smykkemerket eies og driftes av 
gullsmed jo Eyvind Bjaarstad, 
kunstneren Henrik Kleppe og mar-
kedsarkitekten Anders Frøystad.

– I Melo Melo er skreddersøm, 
perfeksjonisme og arbeidsstolthet 
selve fundamentet. Derfor er det 
spennende å koble seg opp mot 
noe så utradisjonelt som et racing-
spill som er tuftet på samme ver-
dier. I «Forza Motorsport 3» er bare 
det grafiske håndverket i verdens-
klasse. I tillegg er det som med 
våre smykker uendelige med mu-
ligheter for skreddersøm, sier An-
ders Frøystad til Kreativt Forum.

Inspirert av bil
De få som har fått tilslaget på sølv-
smykkene, bærer noe som er unikt. 
Det er kun produsert seks enheter 
av hvert smykke. 

– Det vi har fått opplyst er at 
herresmykket «Engine Block» er in-
spirert av en V12-motor. Det flotte 
damesmykket «Interaction» er in-
spirert av drivverket på en motor, 
og mansjettknappene «Fuel Tank» 
er i følge firmaet inspirert av ben-
sinlokket på en Bugatti Veyron. 
Dette er altså smykker som må ha 
vakt spesiell interesse blant bil- og 
spillinteresserte, opplyser Frank 
Gjelsøy.

Disse flotte mansjettknappene 
var noe av smykkene som ble 
auksjonert bort. 

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

– Det er svær hyggelig at LTN ble tilgodesett under smykke auk-
sjonen, sier konsulent Frank Gjelsøy i LTN. 
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Det var også barnedåp, så etter opptoget med dåps-
barna, kom fylkeslaget sine medlemer  i LTN-vestar og 
dei 8 andre organisasjonane som var inviterte til å del-
ta, i sine uniformer inn i kyrkja, som opptog. Frå orga-
nisasjonane møtte representantar frå lensmannsetaten 
i Førde, brannvesen, luftambulanse og bilambulanse, 
Trygg Trafikk, Trafikkstasjonen i Førde, NAF/Førde bil-
berging og Falch`en.

Vakker markering  
Det var ei vakker, kontrastfull og sterk markering! Dåps-
borna – med starten på livet – minnet om – og lys-
tenning for dei 10 som hadde gått bort i 2008 i trafikken 
i Sogn og Fjordane. I tillegg vart det også tent eitt lys for 
alle dei skadde eller pårørande, som må gå vidare i li-
vet, ut frå ny ståstad! Ein tanke og ønskje frå prest Olte-
dal, som fylkeslaget fann god grunn til å gjennomføra 
– og ein av våre unge, synleg skadde, fekk tenne dette 
lyset. LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag sin leiar, Hanne 
Kristin Meek Ljotebø, som sjølv har mista eit barn i tra-
fikken, heldt ein sterk apell. For medlemene i fylkes-
laget, og for Bjørn Voll sjølv, var det og ei særs sterk 
oppleving å ha han som tidlegare leiar og trafikkskadd 
– med å tenne lys for dei som hadde gått bort – då han 
også mista ein vaksen son i trafikken!

Mykje folk
prest Stein Oltedal hadde gitt oss i fylkeslaget høve til 
å kome med ønskje om songar vi  gjerne ville synge i 
Kyrkja. Og både ”Å leva det er å elska” og ”Alltid frei-
dig når du går” vart spela etter ønskje frå oss, den siste 
som avslutningssalme.     

Det var mykje folk samla i kyrkja denne dagen, og 
alle vart invitert til kyrkjekaffi og samling på det fine 
kyrkjelydshuset i Førde. Markeringa var gjort godt 
kjent gjennom media, avisa Firda, største fylkesavisa. I 
tillegg hadde Anna Skadal jonstad og lensmann Tvin-
de i Førde, vore på direkte sending i NrK  Sogn og 
Fjordane for å snakke om markeringa. 

NrK Sogn og Fjordane var og tilstades i kyrkja, tok 

bilete frå gudstenesta  med minnemarkeringa  (11 bi-
lete ligg framleis på nettsidene til NrK og som fylkes-
laget får nytte gratis til magasinet.)  

Heile styret var tilstades
på kyrkjelydshuset måtte det ekstra stolar til for å rom-
me alle! Mat, prat og rom for stille ettertanke. Fylkes-
laget fekk presentere seg og minne om det opne kon-
toret laget har i Førde. Folk tok kontakt, og fleire har 
etter denne markeringa vore innom kontoret og blitt 
våre medlemer. Heile styret for fylkeslaget var tilstades, 
frå Møre; Bjørg refsnes og jarle Haram, frå Nordfjord 
Trond Brandal og frå Sogn; Hanne Kristin Meek Ljotebø 
og Aud Thue. Og frå Sunnfjord, var Anna Skadal jon-
stad og Sigmund jonstad, som begge bur i Førde, til-
stades. 

Styret vil takke kyrkja sine folk, som vi samarbeid-
de med, og alle organisasjonane som var med! Alle 
som vart spurde, takka ”ja” fortalde Anna som had-
de hatt glede av å spørje og halde kontakten denne 
gongen! STOr TAKK TIL ALLE FrAMMØTTE OG ALLE 
SOM VAr MED Å BIDrA TIL EI VErDIG MINNEMAr-
KErING!

Minnemarkering i Førde kyrkje 
– Trafikkskaddes dag

Landet Rundt 

Av Anna Skadal 
Jonstad
Foto: Brit Jorunn 
Svanes, NRK Sogn og 
Fjordane

Søndag 22. november -09, arrangerte Sogn og Fjordane fylkeslag, saman med  
kyrk ja sine representantar, Trafikkskaddes dag i Førde Kyrkje. Prest var Stein Oltedal, 
som saman med Anna Skadal Jonstad, frå fylkeslaget, hadde lagt regien.

Medlemer frå fylkeslaget saman med repre sentan-
tar frå ulike organisasjonar. Først vart 10 lys tente 
for dei som gjekk bort i 2008. Men denne gongen 
vart det og tent eitt lys til – for alle dei som måtte 
gå veien vidare, skada eller pårørande.

Anna Jonstad og Hanne 
Kristin Meek Ljotebø er 
begge aktive i fylkeslaget 
til Landsforeininga for 
trafikkskadde.
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Fredag startet Seniorrådgiver Helene Ugelstad Olausen 
og Kristin Meås Bye med orientering om nevroteamet 
sitt tilbud til mennesker med ervervet hjerneskade. De 
redegjorde også for hvordan en bruker når fram til/kan 
søke denne tjenesten, som er en del av NAV sin 2. line-
tjeneste, og hva utredningene innebar. Teamet jobber 
primært med å kartlegge  rest-arbeidsevne og hjelper 
til med å finne fram til hvilke type arbeid som vil være 
best for den enkelte bruker, skaden tatt i betraktning. 

Engasjerte deltakere
Fra NAV-Hjelpemiddelsentralen Oslo/Akershus, fortalte 
sentralens leder Liv Kari Tokheim om oppbygging og 
organisering av tjenesten. Hun var positivt overrasket 
over det store engasjementet fra kursdeltakerene på et 
såpass tørt tema, som hun sa.

rådgiverne Lena Engebretsen, (syn), og Lisbeth 
Nordli, (kognisjon), redegjorde deretter for sentralens 

hjelpemiddelområder for mennesker med ervervet 
hjerneskade/multitraume og for hvordan ordningen 
med Brukerpass var ment å fungere. 

I tillegg tok de spesielt for seg syn og kognisjon 
(hjerneskade), som var deres fagområder. 

Vårt inntrykk var at kursdeltakerne koste seg med 
en god middag og sosialt samvær på fredagskvelden.

Samhandlingsreformen
Lørdag kom Leder for Samhandlingsenheten på Sunn-
ås HF, Helse Sør-Øst, Kirsten Sæther. Hun redegjorde 
for Samhandlingsreformen. Hvor og hvordan er det 
tenkt at tjenestene skal være og utvikles i henholds-
vis 1. linjen (kommunen), i 2. linjen (på helseforetaks-
nivå) i fremtiden? Vi fikk eksempler på hva og hvordan 
kommuner/fylker/foretak/regioner i framtiden vil kunne 
samarbeide om tiltak/enheter/prosjekter til brukernes 
beste på et nivå også mellom 1. og 2. linjen. 

Det var stor tilfredshet 
blant deltakerne da Like-
mannskonferansen for 
pårørende og hodeskad-
de i Lillestrøm, 27. og 
28. november ble avslut-
tet. 25 aktive deltakere 
gav uttrykk for å ha fått 
tilført viktig informa-
sjon både på fredag, fra 
NAV-nevroteamet i Oslo 
og NAV-hjelpemiddel-
sentralen Oslo/Akershus 
og på lørdag om Sam-
handlingsreformen og 
hodeskaderehabilitering 
i Helse Sør-Øst. 

Nyttig likemannskonferanse
avviklet i Lillestrøm

Landet Rundt 

Av Marianne Trydal Skeie og
Ann-Karin Grønvold  

Leder for Samhandlingsenheten på Sunnås HF, Kirsten Sæther (t.v) 
redegjorde for Samhandlingsreformen. Her står hun sammen med LTN-
rådgiver Ann-Karin Grønvold.
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Ikke mye nytt
Hun fortalte om KrESS Drøbak, en underavdeling av 
Sunnås Sykehus HF, som gir tilbud til mennesker med 
hodeskade og deres familier i senforløpet. Her kan også 
brukere fra andre helseregioner søkes inn.

Ellers lite nytt fra Helse Sør-Øst med hensyn til 
etablering av mer spesialisert rehabilitering for hode-
skadde, men fra Ullevål håpet de å få til et dag-/polikli-
nisk-senfasetilbud på sin fys/med.avdeling. 

Ny spennende konferanse
Avslutningsvis vil vi minne om den kommende Hode-
skadekonferansen i april 2009. Den er i regi av Helse 
Sør-Øst og LTN og avholdes på Thon Hotell Arena, Lil-
lestrøm den 8. og 9. april 2010. LTN- medlemmer er øn-
sket velkommen, og prisen er på 1500 kroner.  

I forlengelsen av denne konferansen, vil LTN avhol-
de sin likemannskonferanse fra lunsj fredag 9. til lunsj 
lørdag 10. april. Deltakeravgift vil være kr. 500,–. Te-

maet på vår del av konferansen vil vi komme tilbake til 
i neste nummer av magasinet. 

Nav hjelpemiddelsentral hadde representanter til 
stede på konferansen. De redegjorde for tilbudet 
til mennesker med syns,- hørsel,- og kognisjons-
vansker.

Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger på likemannskonferansen som ble avviklet på Lillestrøm.

Juleavslutning i LTN-Vest- Agder fylkeslag
Av Marianne T. Skeie

Onsdag 2. desember 2009 hadde vi juleavslutning på 
rosfjord Hotel i Lyngdal. Vi var ca. 30 personer, med 
stort og smått. Det ble bufè med ribbe og pinnekjøtt. 
Nydelig og flott mat. Hotellet hadde et eget rom som vi 
fikk disponere til kaffen etter maten. Det ble som vanlig 
et lotteri og trekkspillmusikk av Beint Ove Larsen. LTN-
Vest-Agder fylkeslag takker medlemmer og sponsorer 
for 2009 året og ønsker alle et godt og rikt 2010 år.

Om lag 30 personer hygget seg under juleavslut-
ningen på Rosfjord Hotel i Lyngdal. 



Landet Rundt 

Av Kjell Silkoset

Julebord på Blaker Skanse i regi av LTN-Romerike lokallag ble arrangert den 3. de-
sember 2009. At vi i 2009 også skulle ha en juleavslutning, var det aldri tvil om. Der-
for gikk vi tidlig ut med å invitere nabolagene våre til en idèdugnad for å arrangere 
ett felles julebord.

Knut jubler som 
vinner av første-

premien. Han fikk 
et gavekort til to 
personer på Zen 

spa Resort.

Det var god stemning ved det pent pyntede bordet.

Flott jule-
avslutning for LTN-Romerike lokallag

plutselig var vi langt inne i høsten og julemarsipanen i 
butikkhyllene uten at dugnaden hadde inntruffet. Tiden 
løp litt i fra oss, hva gjør vi? Hotell, restaurant eller leie 
ett sted? Sentralt på romerike bor leder på Blaker om-
lag en halvtime unna alt. Blaker Utvikling gikk ut med 
en informasjonsbrosjyre om aktiviteter de skulle ha på 
Blaker Skanse i desember. Da var en idè født og styret 
stilte seg helhjertet bak. Knut, kasserer, fikk oppdraget 
om å ta kontakt og sjekke muligheter. Muligheter var 
det, og innbydelser ble sendt til våre lokale medlem-
mer og til styrene i nabolagene. programmet ble lagt 
opp i samsvar med togtabellen fra Oslo S til Blaker sta-
sjon, slik at alle skulle ha muligheter å nå arrangemen-
tet.

Pyntet til fest
Oppe på Skansen var ”kommandanten” pyntet til fest, 
dog det kunne vært varmere i den gamle bygningen. 
Vi solgte lodd sammen velkomstgløggen, styrets med-

lemmer hadde fått i oppgave å skaffe til veie premier. 
Som førstepremie fikk vi ett gavekort til to personer 
på Zen spa resort (se vår hjemmeside for reklame). Vi 
hadde også mange andre flotte premier som velvillige 
”hjelpere” donerte til vårt formål. Etter dette kom ”sol-
dat” Aage Kleven, han tok oss inn til tegnesalen og ga 
oss en gjennomgang av historien til Skansen. 

Fengende historie
Arbeidet med Blaker Skanse ble påbegynt i 1683 under 
Chrisitan V, fortalte Aage Kleven. Arbeidet ble utført i 
form av pliktarbeid av bønder fra romerike, og arbei-
det ble overvåket av G. W. Wedel jarlsberg. jarlsberg 
var på denne tiden den øverstkommanderende for den 
norske hæren. Skansen ble strategisk bygget på bakke-
kammen mellom to dype daler, og skulle fungere som 
vern langs den norske østgrensa mot Sverige sammen 
med flere lignende festninger langs Glomma. Først i 
1718 ble Blaker Skanse satt på prøve. Karl XII sine trop-
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Landet Rundt

Av Britt Sofie Østheim

Til sammen møtte syv på likemannstreff. Her er 
(f.v) Karianne, Tore, Britt Sofie, Per, Marianne, Ulf 
og Sissel.

LTN-Buskerud fylkeslag har hatt likemannstreff på  
Quali ty Hotell Grand, Kongsberg. Likemannstreffet ble 
avviklet den 3.– 4. desember, og vi fikk utvekslet erfarin-
ger og fikk faglig påfyll.

Det møtte syv li-
kemenn til en 
god lunsj. Treffet 
startet med ett 
minutts stillhet 
da Solveig Bent-
stuen som gjen-
nom flere år var 
vår kasserer had-
de gått bort etter 
de siste års syk-
dom.

Vi utvekslet erfaringer og ble enige om hva vi skul-
le gå gjennom av saker dagen etterpå. Etter en ålreit 
quiz tok vi på oss varme klær og gjennomførte en by-
vandring før middag.

Fredag kom foredragsholder Marit Grefberg. Hun 
”losa” oss godt gjennom foredraget på hennes spesi-
elle vis. Grefberg ga oss de faglige påfyllingene som vi 
ville ha, og ga også gode råd og vink.

Da dagen var vel omme og en lang lunsj vel fortært 
dro vi alle hver til sitt.

Foredragsholder Marit Grefberg 
ga deltakerne faglig påfyll.

Likemannstreff i Kongsberg

per beleirer Blaker Skanse fra den 13. desember. 18 
desember blir det kjent at Karl XII hadde falt på Fred-
riksten den 11. desember, og de svenske troppene blir 
nå kalt tilbake. I perioden 1764 til 1773 er Blaker Skanse 
i private hender. I 1808 erklærer danskekongen Fredrik 
VI krig mot Sverige, og svenskene angriper Norge. Det 
var i denne perioden ingen fast besetning på Skansen. 

Nødvendig anlegg
I 1814 kom Norge i union med Sverige, og Blaker Skan-
se ble ansett unødvendig som forsvarsanlegg - og ble i 
1820 lagt ned. Anlegget fungerte som militært anlegg/
depot frem til 1894. I perioden 1894 til 1916 var Blaker 
Skanse i private hender, frem til Staten kjøper anlegget 
i 1916 for å benytte det til skole for husflidundervisning. 
Anlegget har siden vært benyttet til dette formålet. Fra 
1995 har skolen hatt navnet Høgskole i Akershus - av-
deling for formgiving og produktdesign. De siste årene 
etter at Høgskolen flyttet til Kjeller har det vært forskjel-
lige private som har prøvd å etablere seg i lokalene, 
men med varierende hell. Statsbygg er eiere og har 
nok kanskje ikke vært de mest smidige å leie av.

God julemat
Vi serverte tradisjonell juletallerken med ribbe, pølse 
og medisterkaker. Til dessert, julegrøt med rødsaus. 
Maren Bårdseng underholdt oss med vakker sang og 
allsang av kjente julesanger. Vi rundet av med trekning 
av de flotte premiene og vinner kjangsene var gode for 

de 17 som hadde tatt turen for å delta på dette hyggeli-
ge arrangementet. Styret takker alle for deltagelsen og 
på gjensyn i det nye året.

 Mange fine premier var lagt fram før loddsalget 
startet…

Maren Bårdseng underholdt LTN-medlemmene 
med vakker sang.
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Landet Rundt 

Av Martin Berg, LTN- Ålesund og omegn lokallag Jul på Sunnmøre

Høsten kan være en utfordring for noen og enhver, 
også for LTN- Ålesund og omegn lokallag. 
Vårt ”Erfaringsforum” har kommet for å bli, og vi 
fortsetter med dette også i år.

Vår nye turgruppe har, fra sin spede begynnelse i fjor høst, fått større 
oppslutning og vil fortsette også ut på ettervinteren i år. Vi kommer også 
til å legge mer vekt på kosthold i neste økt etter råd fra vår fysioterapeut.

Vil trene sammen
Siste nytt fra oss, er å knytte kontakt med et treningssenter for våre medlemmer 
i Ålesund og omegn. Vi har allerede vært i kontakt med ” Delta aktivt ” i Ålesund. 
Dette senteret ledes av fysioterapeuter. Vi ser for oss et treningsopplegg der vi 
som medlemmer av LTN kan ta del i en positiv treningsopplevelse i samarbeid 
med erfarne fagfolk som kan gi oss den beste tilrettelegging. Avtalen er enda ikke 
i havn, men vi føler oss så trygge på et fruktbart samarbeid, at vi kanskje kan kom-
me frem til en avtale. Denne erfaring vil komme andre steder utenfor Ålesund til 
gode, da treningsopplegg kan overføres til andre steder.

Hyggelig før jul
I år inviterte vi Søre Sunnmøre og Kristiansund til å delta på våre førjuls-aktiviteter, 
uten noen form for tilbakemelding fra disse. Erfaringsforum hadde sitt juleverk-
sted den 18. november, der vi også inviterte våre samarbeidspartnere. En fin og 
kreativ kveld i godt selskap, hvor det også var tid til den nære og gode samtalen. 

Profilerte oss
julegaten i Moloveien og Apotekergata, er et arrangement vi var med på for fjerde gang. Dette er en fin anledning 
til å profilere organisasjonen i det største julemarked i Møre og romsdal. Vi fikk dekning både på lokalradio og 
lokal TV, noe som gjør at flere er bevisst vår tilstedeværelse. Frivillige lag og organisasjoner får være med gratis, 
så lenge en gjør dette for å profilere seg og ikke for å tjene penger. Vi delte ut reklameartikler som refleksvester, 
reflekser og ”blinker”. Vil takke LTN sentralt som støttet oss med materiell slik at det var mulig for oss å gjennom-
føre vår juleaksjon. Vi i LTN-Ålesund og omegn lokallag ønsker alle et riktig godt nytt år!

LTN-Ålesund og omegn 
lokal lag lagde en fin ram-
me rundt arrangementet. 
Det var også plass for den 
gode og nære samtalen.

Et nisseorkester var et populært innslag i julegaten.

Her er det bare å passe grytene før 
gjestene kommer…
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LTN-Oslo fylkeslag
sammen med politiet

Helen Solhaug i LTN-Oslo fylkeslag sammen med flotte representanter fra politiet.

Det ble en vellykket Trafikkskaddes dag, både i møte 
med både politiet, bilister og passasjerer. Både før og 
under arrangementet var politiet svært imøtekomende 
og hjelpsomme, de sørget for at Trafikkskaddes dag ble 
en fin ramme rundt selve trafikkontrollen.

Fikk møte bilistene
Kl. 09.15 møtte vi Trafikkpolitiet som avtalt ved Skille-
bekk/Vestli hvor vi ble informert om hvordan en trafikk-
kontroll utføres og et innblikk i hvordan utstyret til po-
litiet fungerer. 

politiet vinket inn biler og foretok sin kontroll, der-
etter la de til rette for at vi fikk snakke med bilfører og 
passasjerer før de kjørte videre. 

Alle var positive og interessert i informasjonen og 
materiellet de fikk i form av brosjyrer, reflekser og Se-
lius.

Hyggelig tone
Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger fra bilister og 

passasjerer, de syntes det var et bra tiltak at vi var ute 
på veien sammen med politiet for markering av Trafikk-
skaddes dag. 

Etter noen timer ute fikk vi være med til politihuset 
for å varme oss litt og spise matpakken vår. Der fikk 
vi også en kort omvisning i garasjeanlegget hvor alle 
politibiler, motorsykler og generelt utrykningskjøretøy 
var plassert.

Fint samarbeid
Etter lunsj dro vi videre sammen med politiet fra sen-
trum mot Ekeberg, hvor vi rigget oss til for en ny trafik-
kontroll og møte med bilister. 

Selv om det ble noen forelegg denne dagen, spesi-
elt for å ikke ha brukt bilbelte, tok bilistene villig en prat 
med oss og takket for informasjon og materiell.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke politiet 
for et flott samarbeide denne dagen, de la stor vekt på 
at vi skulle nå frem til bilistene og passasjerer med vår 
informasjon på Trafikkskaddes dag.

LTN-Oslo fylkeslag markerte Trafikkskaddes dag i samarbeid med trafikkpolitiet i 
Oslo under to kontroller lørdag den 28. november som gikk på sikkerhet og bilbelte-
bruk.

Landet Rundt 

AAv Nina Fyhn 
LTN-Oslo fylkeslag



Blide festdeltagere der fotografen fikk oss til å le 
alle mann…
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Der var det flere av Norges beste artister bl.a. Maria 
Haukaas Storeng, jan Erik ”Bromm” Larssen, Trond 
Lien og jørn Atle Støa. De gav oss en fartsfylt og unik 
opplevelse. Gullstrupen Maria tilførte showet et spen-
nende låtvalg og sang duett med jan Erik fra ”Grease” 
og mye mer. Carolas ”himlen i min favn” sang hun på 
klingende nordnorsk.

jan Erik”Bromm” Larssen laget et morsomt show, 
og det bare trillet ut med bil-kommentarer i fleng.

Når dette var ferdig gikk vi og spiste av et bugnen-
de julebord. Noen av oss prøvde dansefoten etter bra 
musikk for å få ristet ned maten.

Fartsfylt juleshow
Vi var 14 medlemmer som satte kursen 
mot Sundvolden Hotell og fikk ett farts-
fylt juleshow og julebord.

Her ser vi Johan Valberg klar for sitt siste kast og er fokusert på oppgaven.

Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim
LTN-Buskerud fylkeslag

Det ble en kombinert ungdomsaktivitet og sosial av-
slutning på fjoråret med besøk på restaurant. Vi hadde 
først middag og noen runder med bowling etter det. 

Totalt var det 14 medlemmer, syv ungdommer og syv 
voksne, som møtte fram. Vi hadde en trivelig stund 
sammen.

Avlutning med bowlingAv Toralf Hjelde
LTN-Sjør- og Verdal lokallag

Nå har vi i LTN-Stjør- og Verdal lokallag hatt årets avslutning med tanke på sosiale 
aktiviteter for våre medlemmer!



De som fant turen til Åråsen stadion var engasjerte og 
nysgjerrige. Kjell Silkoset åpnet seminaret og ønsket 
alle velkommen. Silkoset hadde fokus på hva LTN står 
for og hva laget kan tilby lokalt. Likemann var stikkordet 
gjennom hele foredraget. Det ble løftet frem forskjellige 
former for likemannsarbeid og roller. Vi var innom like-
mannsarbeidet vi utfører på Ahus. på sykehuset oppsø-
ker vi pasienter på klarerte sengeposter. Her tilbyr vi et 
lyttende øre og deling av erfaringer overfor skadde og 
pårørende. Men like viktig er vi likemenn for hverandre 
når vi treffes på medlemsmøter eller andre på andre 
sosiale arenaer.

Et supplement
De fremmøte var enig i at det å være blant likemenn er 
et godt tilskudd til det etablerte nettverket vi har fra før. 
Vi som har erfaring, enten som skadd eller pårørende, 
har her en fellesplattform hvor vi slipper å ”forklare” 
oss. Vi treffer likemenn som har forskjellige perspekti-
ver. Livet handler også om andre saker enn forsikrings-
selskaper, NAV og advokater. Også det følelsemessige 
og menneskelige er viktig. Disse egenskapene bruker 
man også som TrOLLE – likemann, som tillitsvalg el-
ler som ”fullmektig” sammen med en annen i møte på 
NAV, for å nevne ett eksempel.

Dele erfaringer
Fellesnevneren for en likemann er medmenneskelig-

het, erfaring og erkjennelse av egen begrensning. Det 
er godt å ha nettverket i LTN hvor man kan søke råd og 
tips. Derfor er vi heldige som har ett godt samarbeid 
med profesjonelle slik at vi eksempelvis kan anbefale 
advokatkontor ut fra det særegne i hver enkelt sak. Et-
ter det innledende foredraget om likemannsarbeid fort-
satte Thomas  Wangen med temaet erstatningsrett. 
Han hadde mange interessante innspill. Etter foredra-
get var det satt av tid til uformelle samtaler med både 
Wangen og styret i LTN-romerike. 
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Landet Rundt

Av LTN-Romerike lokallag

LTN-Romerike lokallag arrangerte åpent seminar om 
like mannsarbeid og erstatningsrett den 24. november. 
Vi var også denne gangen heldige som fikk gjennomført 
arrangementet i samarbeid med en av våre trofaste 
samarbeidspartnere hos Advokatkontoret Owe 
Halvorsen & Co. Advokat Thomas Wangen tok seg fri fra 
bleieskift og holdt foredrag om de forskjellige sidene ved 
en erstatningssak.

Mange hadde møtt fram til likemannskurset og de 
fikk mange nyttige tips og gode råd.

Åpent seminar 
om likemannsarbeid

Advokat Thomas Wangen fra 
Advokatkontoret Owe Halvor-
sen & Co holdt et meget nyttig 
foredrag om erstatningsrett.

Nyheter
fra

Sit-serien
for aktive 
brukere

Øytex presenterer 
en helt ny kollek-
sjon kroppstilpas-
sede, funk sjonelle 
kjøre poser med 
attraktivt snitt og 
detaljering.
AktivSit og 
KomfortSit er 
klimabeskytt ende 
plagg for den 
kvalitets bevisste 
og  aktive rullestol-
bruker.

ØYTEX AS  6917 Batalden
Telefon 57 74 55 20
Telefaks 57 74 54 77
post@oytex.no • www.oytex.no
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Livet snudd av ”en liten glipp”

Det er mange som tror det er lett å få livet snudd oppned. 
Jeg kan trygt si at det ikke stemmer.

Det er veldig få som faktisk bryr seg om hva man gjør 
i bilen, som å ringe en kompis, svare på en melding, 
sminke seg, lese avisen, drikke kaffi.

Men det er så utrolig farlig. Når man gjør slike ting, 
utsetter man ikke bare seg selv, men alle andre og, for 
en stor fare. Bryr vi oss virkelig ikke om hverandre? 

Man tenker vel at det er greit, bare man ikke gjør 
det for ofte, men det kan forandre livet deres, på bare 
sekunder.

jeg sitter i rullestol på grunn av en slik glipp. 

jeg og mamma var ute å kjørte, og stod stille i et kryss. 
jeg ser i speilet, og der kommer det en lastebil i 70 km/t 

mot bilen. jeg hører masse lyder, blir kastet rundt, og 
når bilen stopper, vet jeg ikke om jeg vil tro på det som 
nettopp har skjedd. Der å da forandret livet mitt seg på 
sekunder.

  Lastebilsjåføren hadde strekt seg etter telefonen 
sin, fordi han skulle ringe opp igjen til en venn. 

Han hadde ikke sett oss før det var for sent. Laste-
bilen ble løftet opp, og den landet rett bak hodet mitt. 
Halve bilen lå strødd i veibanen. jeg ble lam der å da.

Sjåføren har det ikke lett med seg selv, og det skjøn-
ner jeg jo. Men jeg har på ingen måte vært sint på ham. 
Det var en tilfeldighet,at det var vi som sto der. Og mye 
av grunnen til at jeg ikke bærer nag til ham, er at alle 
gjør dette. Da kan jeg sette meg ned å være forbanna 
på alle som kjører bil. Og så mye hat har jeg ikke. 

jeg hadde aldri trodd, at trafikken kunne være så 
farlig, og gjøre så mye skade, bare på grunn av en slik 
liten bagatell, for det er vel det de fleste ser på det 
som. En bagatell.

Vi sto til og med stille. Det er utrolig at begge to le-
ver. jeg har aldri sett en bil så ødelagt, med to perso-
ner som kommer levende fra det. Det er helt utrolig.

Det har snart gått 13 mnd siden dette, og jeg har 
det bra. jeg lever tross alt. jeg har gått gjennom man-
ge månder med rehabilitering. Den første måneden lå 
jeg i koma.

 Det gjør meg ingenting at jeg må sitte i rullestolen, 
det er alle småtingene som er ille. Det at jeg ikke kan 
gå på do uten å få hjelp, at jeg må ha urinpose på leg-
gen, alle mennesker som ser ned på meg å tror jeg er 
dum fordi jeg er handikappet.

Tenk dere om. Alt det dere gjør i bilen, som ikke inne-
bærer kjøringen, kan gjøre store skader på både deg 
selv, barna som sitter i baksetet ditt, og ikke minst alle 
andre. Man har et ansvar når man kjører bil, ikke la det 
bli en bagatell.

Da er nemlig jeg, en bagatell.

Hilsen
Cecilie Bjørndal.

Årsmøte i LTN-Vest-Agder

Onsdag 24. februar 2010 kl. 19.00

På GUNDERS KAFE, 

Linnegrøvan 16 i Søgne

Saker:
1.	 Åpning
2.	 Valg	av	dirigent,	referent,	protokoll

underskrivere,	tellekorps
3.	 Årsmelding	for	2009
4.	 Regnskap	for	2009
5.	 Innkomne	forslag		
6.	 Budsjett	for	2010
7.	 Valg

Vi	får	besøk	av	vår	nye	regionsekretær	Wenche 
Solløst	som	skal	holde	et	innlegg.

Det	blir	enkel	servering	og	vi	håper	på	at	man
ge	medlemmer	kommer	denne	kvelden.	Ingen	
blir	satt	opp	i	styre	uten	at	dere	selv	ønsker	det,	
men	vi	ønsker	å	bli	kjent	med		akkurat	deg.

Hilsen	Rolf Mikael Gare, Sekretær	i	LTNVestAgder

Avd.	VestAgder	Fylkeslag

Innkalling	til	

Leserinnlegg
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Minneord

Svein arbeidet i forsikring i hele sitt yrkesliv. Han 
begynte med personskade-behandling i UNI, og 
ble leder av personskadeavdelingen da Uni og 
Storebrand fusjonerte i 1991. Selskapet hadde da 
en markedsandel i det private marked på over
40 prosent. 

Han hadde utfordringer med å sammensmelte to 
bedriftskulturer samtidig som han skulle håndtere 
selskapets oppgjørspolicy. på denne tiden var det 
en stor økning i nakkeslengskader, og som mar-
kedsleder måtte Svein og hans avdeling ta et stort 
ansvar for hele bransjen. Det var turbulente tider 
som krevde en fast ledelse. Etter at forholdene roet 
seg ned fikk Svein anledning til å praktisere en le-
derstil som passet han godt. I de siste årene over-
lot han den daglige administrasjon til andre, og 
fremsto som en løsningsorientert seniorråd giver 
som var en stor støtte for sine medarbeidere.

Vi som arbeidet på skadelidtsiden opplevde at 
Svein trivdes bedre og bedre i rollen som rådgiver 
og problemløser. Han deltok ofte i sluttforhandlin-
ger som støtte til andre saksbehandlere, og det re-
sulterte svært sjeldent i rettslige prosesser. I løpet 
av 25 år har det selvsagt også vært stor uenighet 
og harde drakamper. Svein var alltid profesjonell 
nok til å legge vekk slik uenighet i sosiale sam-
menhenger. Han var en trofast deltager på de fles-
te kurs og konferanser hvor personskadebehand-
ling var tema.

Vi kan heller ikke huske en sosial sammenkomst i 
personskademiljøet hvor Svein ikke deltok. Vi had-
de flere saker under behandling, og hadde plan-
lagt flere møter som måtte utsettes på grunn av 
sykdommen. For oss som har arbeidet tett med 
han som motpart, er det helt uvirkelig at han ikke 
lenger skal delta i diskusjoner om enkeltsaker eller 
faglige spørsmål. Svein var en helt uvanlig enga-
sjert fagperson og det var tydelig at han trivdes i 
sitt miljø på personskadeavdelingen.

personskademiljøet, inklusiv oss skadelidte advo-
kater, var en stor del av Sveins liv. Dette gav han 
utrykk for i flere sammenhenger, og vi er takknem-
lig for at vi lærte han å kjenne. 

Et flott menneske og en respektert fagperson vil 
bli savnet av oss på skadelidtsiden. Våre tanker 
går til Sveins familie og kolleger.

jan Gunnar Ness
Terje Scavenius

Svein Heiberg 
1945–2009

Fagansvarlig og tidligere leder av avdelingen for personskadeoppgjør i 
If Skadeforsikring døde 4. desember. Han ble 64 år. 



LTN takker for annonsestøtten

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Trygt på skoleveiene
Trysil
kommune

www.trysil.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og
Kulturetaten

www.karomoy.kommune.no

Sandøy
kommune

www.sandoy.kommune.no

Radøy
kommune

www.radoy.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Deanu gjelda
Tana kommune

www.tana.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Beiarn
kommune

www.beiarn.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.sor-varanger.kommune.no

Stavanger
kommune

Vei, Park og Idrett
www.stavanger.kommune.no

Gulen
kommune

www.gulen.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptved.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Os
kommune

Brann, Redning
og Beredskap

www.os-hordaland.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Lurøy
kommune

www.luroy.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
www.os.hordaland.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
 www.rodoy.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Ås
kommune

www.as.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Agdenes
kommune

www.agdenes.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

www.rana.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

sentraladministrasjonen
 www.nore-og-uvdal.kommune.no

Lyngen
kommune

ww.lyngen.kommune.no

Samnanger
kommune

www.samnanger.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

www.gran.kommune.no

Sømna
kommune

www.somna.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Flora
kommune

www.flora.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Lavangen
kommune

www.lavangen.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

www.notteroy.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Måsøy
kommune

www.masoy.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.no

Lierne
kommune

Oppvekst
www.lierne.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Tjeldsund
kommune

www.tjeldsund.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Austrheim
kommune

Brannvern
www.austrheim.kommune.no

Leksvik
kommune

Oppvekstetaten
www.leksvik.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

ANONYM
STØTTE
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LTN takker for annonsestøtten
Trygt på skoleveiene

www.jevnaker.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no

Ibestad
kommune

www.ibestad.kommune.no www.naustdal.kommune.no

Stryn
kommune

www.stryn.kommune.no

Steigen
kommune

www.steigen.kommune.no

Øksnes
kommune

www.oksnes.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

AUST-AGDER
Arendal...................................Tlf. 37 06 02 00
Grimstad.................................Tlf. 37 04 49 99

Lister.........................................Tlf. 38 35 49 00

MØRE og ROMSDAL

Molde........................................Tlf. 971 42 855

SOGN og FJORDANE

Byrkjelo...................................Tlf. 957 06 000

TROMS

Balsfjord...............Tlf. 77 72 07 33 / 911 20 073

Hønefoss Videregående skole
"Gratis opplæring til førerkort tunge klasser"
Hønefoss videregående skole tilbyr komplett

yrkessjåføropplæring til lastebil, buss og vogntog

Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen på:
Tlf. 32 17 13 00 / 32 17 12 20 - www.honefoss.vgs.no

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Solør
Videregående Skole

Sundmoen 25
2271 FLISA

Tlf. 62 95 53 10

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

Sigvald Bergesen D.Y. og Hustru
Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

KJØR FOR LIVET!
Trygg og effektiv kjøreopplæring.

Skolen med audiovisuelt teorikurs

Trafikalt grunnkurs
Moped/ Lett MC
Mellomtung MC, Tung MC
Bil, Bil og henger, Traktor

Ringerike
Trafikkskole

Storg 20 A
3510 HØNEFOSS

Tlf. 99 12 07 55

Trafikksikring
Tlf. 57 69 86 50 - 6893 Vik i SOGN

Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Storg. 11 /13
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Otta
Transportservice AS

 2675 OTTA
Tlf. 61 23 17 15

avd. Bømlo
 5443 BØMLO

Tlf. 03 240

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Bedriftsv. 8
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 70 10

Flekkefjord
kommune

www.flekkefjord.kommune.no

Aukra
kommune

www.aukra.kommune.no

Norddal
kommune

www.norddal.kommun.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Bømlo
kommune

www.bomlo.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Tydal
kommune

www.tydal.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

TM 1-2010.pmd 19.01.2010, 12:132Tips magasinet!
Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
ring Trafikkskaddes magasin Tlf: 970 01 965 
Eller på mail: gunn.almas@ltn.no
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SeliusSelius
Håper du har hatt en flott januar-måned og 
at du har hatt mange fine opplevelser ute 
i snøen. jeg er kjempeglad i å gå på ski, 
og her jeg bor er det masse snø. jeg håper 
også du bruker hjelm hvis du er i slalom-
bakken - eller aker i bratte løyper. Det kan 
være veldig farlig hvis du faller, farten er 
stor - og du ikke har hjelm. Vi må være flin-
ke til å bruke det sikkerhetsutstyret vi har!
Landsforeningen for trafikkskadde har for 
noen måneder siden skrevet brev til poli-
tikerne der de ber om at det blir satt bel-
ter inn i alle skolebusser. Det synes jeg er 
kjempefint. Noen av dem som går i klassen 
min må bruke skolebuss, og bussene har 
ikke setebelter. Tenk så skummelt hvis bus-
sen skulle kjøre av veien, eller at bussen 
bråstopper! jeg synes vi alle skal snakke 
med de voksne om det. Hvis det er mange 
som sier ifra, så kan det kanskje hende at 
loven blir slik at alle skolebusser får belter. 
jeg synes vi alle skal komme tryggest mu-
lig til skolen.

jeg håper også du er flink til å bruke re-
fleks nå som det er så mørkt ute. Du kan 
jo spørre noen i LTN-laget ditt om å få en 
Selius-refleks eller en refleksvest med bil-
de av meg på!

Hilsen
Selius 

Ja til trygg skolevei

Denne flotte tegningen har vi fått fra Kristine 
Vinter vold som bor på Lillehammer. Den får oss til 
å tenke på at blomstene titter fram igjen om ikke 
så mange månedene. Tusen takk, premie kommer i 
posten!

SVART OG HVITT
Hvor mange svarte og hvor mange hvite
ruter mangler
for å fylle
Petter Smarts
sjakkbrett?
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SeliusSelius

Løsning -

Far til sin sønn: – Hadde du proble-
mer med tentamenspørsmålene?
Sønnen: – Nei, jeg hadde mer pro-
blemer med svarene!

Lille Tom kom hjem fra skolen. Da 
moren så at han gråt, spurte hun 
hva det var.
– De andre erter meg fordi jeg har 
så store sko. 
– Ikke bry deg, sa moren.
– Forresten… har jeg ikke sagt at 
du skal parkere skoene i garasjen?

– jeg klarer ikke å sove når jeg har 
drukket kaffe.
– Med meg er det omvendt. jeg 
klarer ikke å drikke kaffe når jeg 
sover.

Herr Hansen går til øyelegen og får 
beskjed om å bruke briller når han 
sykler.
– Må jeg? sier Hansen og legger til: 
– Straks jeg tar dem på dukker det 
opp så mange biler!

– pappa vet du hva damen i fiske-
butikken veier?
– Nei, det har jeg ingen anelse om.
– Gjør du ikke? jeg tror kanskje 
hun veier fisk…

Har du hørt om gutten som ikke 
fikk skru på lyset fordi faren var 
bryter…

Le med Selius

Skriv og tegn til Selius!
Hvis du har lyst til å sende en tegning, bilde, dikt, vits eller
en gåte til Selius, så er adressen: Landsforeningen for trafikk-
skadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no

EGYPTISKE 
MYSTERIER

SVART OG 
HVITT
12 hvite og 
13 svarte 
ruter

1

2
34
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1112 13

14
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19
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28

29
30
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32 33

34
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37 38

39

40
41

42
43

44

EGYPTISKE MYSTERIER
Kan du tegne ferdig tegningen ved å trekke en strek fra 1 til
44, og deretter finne 8 feil på bildet? (Fire av feilene er blant

hieroglyfene onkel Skrue prøver 
å lese.) 



Lokal- og fylkeslag, regionsekretærer
LTN-Sortland/Andøya lokallag
v/Arne Magne Andreassen
Myrlandsvei 8, 8400 Sortland
T. 76 12 24 03 • M. 976 93 012
ltn-andoya@ltn.no
Konto: 8982.10.35911

LTN-Asker og Bærum lokallag
v/Anita Holmberg
Huldreveien 51, 1388 Borgen
T. 941 83 941
ltn-askerbarum@ltn.no 
Konto: 0530.19.96065

LTN-Aust-Agder fylkeslag
v/Målfrid Bjorvatn Helle
postboks 10, 4862 Eydehavn
T. 37 03 10 31 • M. 907 80 830,
Fax 37 03 10 31,
ltn-austagder@ltn.no 
Konto: 2840.31.22035

LTN-Buskerud fylkeslag
v/Marianne Nyland
pikerfoss stasjon, 3614 Kongsberg
T. 917 35 791
ltn-buskerud@ltn.no 
Konto: 1644.07.24667

LTN-Finnmark fylkeslag
v/Lovisa G. Suhr
Seljevn. 2b, 9515 Alta
T. 78 43 34 88 • j. 78 43 67 00
M. 909 66 685
lovisa_suhr@hotmail.com                
Konto: 7575.10.90307

LTN-Follo lokallag
v/Brit jenni rasmussen
postboks 270,1401 Ski
T. 926 76 652 • M. 932 03 535
ltn-follo@ltn.no 
Konto:7114.05.43998

LTN-Gjøvik og omegn ll.
v/Marianne  Hagen
Engelstadvei 12,2840 reinsvoll
T. 61 19 74 23 • M. 907 52 580
Ltn-gjovikomegn@ltn.no 
Konto 250.09.23696

LTN-Harstad og omegn ll.
v/Stein Håvard Kristensen
Fauskevåg, 9419 Sørvik
T. 915 87 535
ltn-harstadomegn@ltn.no
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Mannsverket 4, 5094 Bergen
T. 954 29 238
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 9521.16.453335

LTN-Lillehammer og omegn ll.
v/per-Inge Vintervold
rolf Lundesvei 5, 2613 Lillehammer
T. 61 25 13 43 • M. 977 94 610
ltn-lillhammeromeg@ltn.no
Konto 1604.11.82559

LTN-Lofoten lokallag
v/jan Kristiansen             
Storgt. 24, 8370 Leknes
T. 76 08 94 70 • M. 908 48 538
ltn-lofoten@ltn.no 
Konto 8961.15.99979

LTN-Midt/Nord Hedmark ll.
v/Lydia Marki                      
Kaldbekkhagen 3, 
2380 Brummenddal
T. 971 58 243 • M. 951 41 623
Ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622

LTN-Midt-Troms lokallag
v/Carina Simonsen
Øyjordveien 2, 9310 Sørreisa
T. 77 86 34 70
ltn-midttroms@ltn.no
Konto 0531.45.01847

LTN-Mosjøen og omegn LL
v/Vigdis Sund
8892 Sundøy
T.75 04 97 67 • M. 402 09 386
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gubrandsdal ll.
v/per rudi
2662 Dovre
T. 61 24 08 70 • M. 901 17 728
ltn-nordgudbrandsdal@ltn.no
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/Svein Inge Bjerkan
postboks 411, 6501 Kr.sund
T. 71 68 59 88 • M.934 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold lokallag
v/Harry rønningen
Utsikten 32, 3911 porsgrunn
T. 35 51 05 73 M. 901 87 474
ltn-nordrevestfold@ltn.no
Konto: 2535.40.08648

LTN-Ofoten Lokallag
v/Turid Henriksen
risnakken 2, 8520 Ankenesstrand
T. 76 95 70 15 • F. 76 95 6 43
ltn-ofoten@ltn.no
Konto 4520.07.18678

LTN-Oslo fylkeslag
v/Sandra Træland
Sletteløkka 18a, 0597 Oslo
T. 997 91 414
ltn-oslo@ltn.no 
Konto 1602.58.32101

LTN-Rana og omegn lokallag
v/Eva M. Soløy                          
Bjørkevn. 13, 8646 Korgen
T. 75 19 08 36 • M. 970 75 415
ltn-ranaomegn@ltn.no  
Konto 4516.12.94202

LTN-Rogaland fylkeslag
v/john B. Ottøy
Austmannavn. 11, 5537 Haugesund
T. 52 71 77 60 • M. 977 92 571
F. 52 71 77 61
ltn-rogaland@ltn.no
Konto: 3240.06.19041 

LTN-Romerike lokallag
v/Kjell Silkoset
pb. 9, 2011 Strømmen
T. 995 22 618
Ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

LTN-Salten lokallag 
v/Siv jorunn Fossum
Louise Engens vei 14
8013 Bodø
ltn-bodoomegn@ltn.no
Konto: 8902.19.15824

LTN- Sogn og Fjordane Fylkeslag
v/Hanne K. M. Ljotebø
6995 Kyrkjebø
T. 57 71 11 49 • M. 970 94 164
ltn-sognfjordane@ltn.no
Konto:3700.15.69504

LTN-Solør/Odal omegn ll.
v/Ann-Kristin Thommesen
Steinrud, 2120 Sagstuen
T. 62 97 12 10 • 917 42 247
roseringen@hotmail.com
Konto: 1870 31 14756 

LTN-Steinkjer- Namsos ll.
v/Tor Arild Hansen
Furukroken 11, 7750 Namdalseid
T. 934 39 444
ltn-steinkjernamsos@ltn.no
Konto: 4410.12.25698

LTN-Stjør- og Verdal LL
v/Toralf Hjelde
Øster Hallen, 7650 Verdal
M. 906 50 736 / 958 12 569
torahje@online.no
Konto 4459.80.03243

LTN-Valdres lokallag
v/per Moen
2900 Fagernes
T. 901 25 990 • M. 907 40 985
ltn-valdres@ltn.no
Konto 1604.11.87135

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/Brit Lund
Lian rehab., Vådanvegen 39, 
postboks 3422,
7425 Trondheim
T. 928 33 612 
ltn-sortrondelag@ltn.no 
Konto: 4200.24.64246

LTN-Søndre Vestfold LL
v/Grethe Nilsen
postboks 73, Sentrum,3251 Larvik
T. 33 18 10 22 /33 18 84 03  
ltn-sondrevestfold@ltn.no
Konto: 2540.07.12045

LTN-Søre Sunnmøre ll.
v/ Sissel Blomvik
6095 Bølandet
T. 962 30 747 • F. 70 08 98 92
blummen@online.no
Konto: 3910.24.93692

LTN-Telemark fylkeslag
v/Arnt Ivar Gravklev
Heivannsveien 420, 3748 Siljan
T. 920 24 779
ltn-telemark@ltn.no 
Konto 0540.55.88740

LTN-Tromsø og omegn LL
v/Frode I. paulsen
postboks 254, 9253 Tromsø
T. 995 84 843
Ltn-tromsoomegn@ltn.no
Konto 0532.15.42737

LTN-Vest-Agder fylkeslag
v/Asbjørn Olaussen
Kvernstien 45, 4640 Søgne
M. 41 33 86 46
ltn-vestagder@ltn.no
Konto 3000.14.92108

LTN-Vesterålen lokallag
v/Astrid Olsen
postboks 497, 8439 Myre
M. 416 74 628 • M. 470 60 449
F. 76 11 99 51
astrid.olsen@vkbb.no
Konto 8983.10.03236

LTN-Ålesund og omegn LL
v/john Magne johansen
Svemorka, 6200 Stranda
M. 416 90 840
ltn-alesundomegn@ltn.no
Konto: 3900.35.04607
      

LTN-Akershus fylkeslag
v/Sissel Andersen
Strømborg 6, 2005 rælingen
T. 63 83 85 72 • M.414 19 285
sishar@online.no
Konto 0540.17.60077

LTN-Nordland fylkeslag
v/Marit jakobsen
Herringen, 8658 Mosjøen
T.75 18 99 76 • M. 481 50 718
Ltn-norland@ltn.no
Konto 8961.16.02627

LTN-Oppland fylkesllag
v/per-Arne Mauseth
Kirkevn. 7, 2819 Gjøvik
T. 61 17 13 18 • M. 901 69 399
ltn-oppland@ltn.no
Konto: 2050.04.51697

LTN-Troms fylkeslag
v/an Gunnar Simonsen
Øyjordvn.2, 9310 Sørreisa
T. 916 09 528
Ltn-nordtroms@ltn.no
Konto 4750.27.02064

LTN-Vestfold fylkeslag
v/Signe Liv Haugen
Bryggeveien 3, 3075 Berger
T. 33 77 56 28 • M. 915 67 278
si-liv-h@online.no
Konto 2540.07.10476

LTN-Østfold fylkeslag
v/Hege Hansen
Varteigen 66
1734 Hafslundsøy
T.69 16 85 15 • M. 482 81 864
Ltn-ostfold@ltn.no
Konto: 1503 07 57952

LTN-Regionssekretær Midt
Kjersti Einan
7070 Bosberg
M. 975 11 131
region.midttn.no

LTN-Regionssekretær Nord
Nils-Gunnar Kristoffersen
Galnåsmyra 23 B, 8022 Bodø
M. 915 66 516
region.nord@ltn.no

LTN-Trolle
v/ Inge Botten
T. 916 14 936
ltn.trolle@ltn.no

LTN-Regionssekretær Vest
M. 416 22 094
region.vest@ltn.no

LTN-Regionssekretær Øst 
Karin Bjørnødegaard
rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
M. 482 47 402
regionost@ltn.no

LTN-Regionssekretær Sør 
Wenche Solløst
Vækerøveien 26 B, 0282 Oslo
M. 957 00 534
region.sor@ltn.no

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@2i.net – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no
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LTN kryss
Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende 
inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
9. februar 2010

Løsning 
sendes til: 
Landsforeningen 
for trafikkskadde, 
Postboks 4258, 
Nydalen, Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
På låven sitter 
nissen

Vinnerne er:
Laila Neuberg, 
Brønnøysund
Nils Johan 
Larsen, 
Grimstad
Ingrid Ag-
Barkli, Tromsø

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@2i.net – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

Navn:  ..........................................................................................................................

Adresse:  ...................................................................................................................

Postnr.:   .......................... Poststed:  ..................................................................

Løsning:  ..............................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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LTN takker for annonsestøtten

A. Hønsen
Sjåførskole AS

Vestvollv 8 b, 2019
SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62
Fax. 64 83 62 61

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for

trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i

sentrum for våre trafikkskoler

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Organisasjonskart for Redningstjènesten

Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Tlf.: +47 22 24 53 21   Faks.: +47 22 24 51 64

Hovedredningssentralen
Sør-Norge

Sikringsbygget
4050 Sola

Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen
Nord-Norge
Postboks 1016

8001 Bodø
Tlf.: +47 75 58 07 45

Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene
og Svalbard

Tlf. 23 23 47 50

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Brøto
Transport AS

 3550 GOL
Tlf. 32 07 52 68

Nogva
Motorfabrikk A/S

6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Friis Arkitekter AS
Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

opplevelser utenom det vanlige
aktiviteter og ferieopphold

kurs og konferanser

Tlf. 63 98 81 00
www.haraldvangen.no

Modum
Trafikkskole AS

Lilleåsgata 2
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 11 13

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Røste og Olsen
Bilverksted
Syretårnet 31

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 30 08

Øvre Lianv. 30
3400 LIER

Tlf. 32 84 98 02

Rauma
videregående skole

Ringg. 35
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 27 20

Plassen
MC & Racing AS

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 66 76

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

Skoglund
Transport AS

Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

HEDMARK

Østerdal Trafikkskole DA
Grindalsv. 3, 2406 ELVERUM..............................................Tlf. 62 41 35 20

ROGALAND

4304 SANDNES.................................................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse: A, B T og BE

SOGN og FJORDANE

Sunde Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER..............................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no   -    www.sundetrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Brekstad Tlf. 72 51 54 10
Bjugn Tlf. 73 19 52 90
Rissa Tlf. 73 85 85 15
Åfjord Tlf. 72 53 07 40
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no    -     www.fosen-trafikkskole.no

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

Røros Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10, 7374 RØROS..Tlf. 72 41 12 64 - Mobil 915 74 450

VESTFOLD

CEDE Trafikksenter AS
Skien - Larvik - Tønsberg............................................Tlf. 35 91 47 00
E-mail: ot@cede.no    -    www.cede.no

Johns Trafikkskole
Dronningensg. 3262 LARVIK................................................Tlf. 33 13 17 70
E-mail: mail@johnstrafikkskole.no   -    www.johnstrafikkskole.no

Sandefjord Trafikkskole DA
Hjertnespromenaden 33, 3211 SANDEFJORD.........................Tlf. 33 46 80 17

Andebuv 74, 3170 SEM......................Tlf. 33 31 14 57    -    Mobil 907 32 811
Trafikalt grunnkurs - Teorikurs - Førerkort kl. B

ØSTFOLD

Per’s Trafikkskole
Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD.............................................Tlf. 69 31 68 84

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Alleen Billakkering
Thor Åge

Sevlejordet
Ing. Rybergsg 99
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 89 20 85

Djupvik
Bil og Transport

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 30 65
Alt i busskjøring!

Bertel O. Steen
Hedmark og Oppland AS

avd. Hamar
Torshov, 2300 HAMAR

Tlf. 62 59 88 00

Spar Bremanger
M. Håvardstun
6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

eiker vekst as
Ryghgata 6

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Transport
Olav Arnstad

7620 SKOGN
Tlf. 74 09 60 54
Mobil 908 90 834

Jølster Rør A/S
6843 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 83 50

Bilskadesenteret AS
Halbrendsøyra 3

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 72 50

Tau Auto AS
4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

C. J. Hansens vei 3 A, 2007 Kjeller • Tlf. 64 84 00 20 • post@owehalvorsen.no

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker.
Våre 8 advokater fokuserer på rask oppfølging, høyt faglig nivå og 

gode resultater.

Kontakt Owe Halvorsen, Thomas Wangen (H)
eller Sandra Træland for

Gratis vurderinG

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

Kco advokater Tlf.:  67 52 23 23
Postboks 400, 1302 Sandvika Faks: 67 52 23 20

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Haakon VIIs gt. 2 ❘ PB 1371 Vika ❘ N-0114 OSLO
Tlf +47 22 42 42 42 ❘ Telefaks +47 22 42 42 44
Mail: advokat@ladv.no ❘ www.langsethadvokat.no

LANGSETH Advokatfirma DA har særlig 
kompetanse innen disse fag feltene og har 
allsidig erfaring med råd givning og prosedyre 
innen erstatnings- og forsikringsrett. Kontakt en 
av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

og tvisteløsning innen disse fagfeltene og bistår  deg gjerne hva gjelder praktiske og 

juridiske spørsmål. Kontakt en av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no
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Else-Marie Marckoll Karoline Henriksen Nina Reiersen

Hva har DU krav på?
Har du vært utsatt for en ulykke, eller er 
påført tap eller skade på annen måte, vil 
du kunne ha krav på erstatning under flere 
forskjellige regelsett.

Som legmann kan det være vanskelig, for ikke 
å si umulig, å få full oversikt over dette.

• Yrkesskade
• Trafikkskade
• Pasientskade

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning

Program på nett

Husk 
Nasjonal Hjerneskadekonferanse 
den 8.-9. april 2010, 
på Lillestrøm.

Program finner dere på:
www.hjernenett.no

Personskade og erstatningsrett

O S L O   T Ø N S B E R G   S TA V A N G E R   B E R G E N   T R O N D H E I M   T R O M S Ø   W W W.  S T E E N S T R U P. N O

For en uforpliktende og gratis førstekonsultasjon, ta kontakt med
ola.stromsmoen@steenstrup.no (Oslo) eller otto.roll@steenstrup.no (Bergen)

Innkalling til årsmøte
LTNGjøvik	og	omegn	lokallag	
avholder	årsmøte	på	Reinsvoll	Menighetssenter	
tirsdag	den	23.	mars	klokken	19.00.	

Menighetssenteret	ligger	vis	a	vis	barneskolen.

Velkommen

Hilsen	styret

Varsel om årsmøte
LTNMidt	og	NordHedmark	lokallag	
avholder	årsmøte	på	Finsal	sykehjem	
torsdag	25.	mars	2010	kl	18.00.	

Saker	som	ønskes	tatt	opp	på	årsmøtet	må	være	
styret	i	hende	senest	4	uker	før	møtet.	

Hilsen	styret	v/Lydia	Marki



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

ERSTATNING
NORDIA er et skandinavisk advokatfirma med kontorer i Oslo,  
Stockholm, Göteborg og København. Vi har mangeårig erfaring fra 
alle typer av personskader: Trafikkskader, yrkesskader, idrettskader, 
pasientskader, voldsoffererstatning, forsørgertap.

Vi bistår med skadesaker i Norge og på tvers av landegrensene og 
samarbeider med ledende advokatfirmaer over hele verden gjennom 
Organisasjonen for Europeiske erstatningsrettsadvokater (PEOPIL)

Vi har også erfaring fra større katastrofer som flyulykker, passasjer-
skip, offshoreskader m.v.

Kontaktpersoner: adv. Christian Venge Tollefsen og  
adv. Alf-Erik Vollen.

Advokatfirmaet Nordia DA  
Olav V`s gate 6  
Postboks 1807 Vika  
0123 Oslo  
Tlf 23 10 30 00

Vi har lang og bred erfaring med behandling av personskadesaker, 
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.

Kontaktpersoner:

Advokat Bjørn M. Brauti  
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

Telefaks + 47 73 87 99 98  •  Telefon +47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no  •  www.nidarosda.no


